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Перелік умовних скорочень

АМКУ Антимонопольний комітет України
АТ Акціонерне товариство
ГКУ Господарський кодекс України
ГО Господарські об’єднання
ГПКУ Господарський процесуальний кодекс України
ДХК Державна холдингова компанія
ЄДР Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізич-

них осіб-підприємців та громадських формувань
ЄСПЛ Європейський суд з прав людини
КВЕД Класифікація видів економічної діяльності
ККУ Кримінальний кодекс України
КСП Колективне сільськогосподарське підприємство
КТ Командитне товариство
Мінекономрозвитку
 Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України
Мінюст Міністерство юстиції України
ОСГ Особисте селянське господарство
ПКУ Податковий кодекс України
ПТ Повне товариство 
СБУ Служба безпеки України
СВК Сільськогосподарський виробничий кооператив
СОТ Світова організація торгівлі
ТДВ Товариство з додатковою відповідальністю
ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю
ФГ Фермерське господарство
ХК Холдингова компанія
ЦНАП Центр надання адміністративних послуг
ЦКУ Цивільний кодекс України
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Вступ

У Конституції України встановлено, що суспільне життя в 
Українській державі ґрунтується на засадах багатоманітності, 
зокрема економічної, яка охоплює чимало видів господарської 
діяльності, закріплених у Господарському кодексі України 
(далі – ГКУ). Їх критеріями є сфера суспільного виробництва, 
види господарювання, економічна форма результату, простір, 
на якому вони формуються та перебувають у взаємозв’язку й 
взаємодії, спрямованих на вирішення поточних і стратегічних 
економічних і господарських проблем. Конкретні напрями, за-
соби, масштаби і форми їх регулювання визначаються ГКУ і 
зако нодавством у контексті адаптації до стандартів Європей-
ського Союзу, норми якого є нормами прямої дії без необхід-
ності їх ратифікації чи інкорпорації.

Тенденція підвищення ролі державного регулювання гос-
подарської діяльності, насамперед із виробництва (виготов-
лення) та/або реалізації товарів, надання послуг, виконан-
ня робіт в умовах подолання фінансово-економічної кризи 
та пов’язаними із цим засадами правового регулювання, по-
требує ґрунтовного аналізу й осмислення і загальних законо-
мірностей функціонування цивілізованої ринкової системи, 
і української специфіки. Адже тільки оптимальне поєднання 
ринкових і державних регуляторів господарської діяльності 
дає змогу реалізувати соціально-економічні цілі розвитку ви-
робництва, досягти його ефективності. 

Саме на основі їх динаміки нагромаджуються знання і вдо-
сконалюється розуміння актуальності правового регулюван-
ня господарювання, утвердження господарського правопо-
рядку в економічній системі України.

Безумовно, всі суб’єкти, що здійснюють господарську 
діяль ність чи організаційно-господарські повноваження, по-
винні насамперед вирішити питання стосовно їх відповіднос-
ті господарсько-правовим нормам. Адже незаконні господар-
ські операції не мають позитивних наслідків, оскільки все на-
буте у результаті їх проведення вилучається в дохід держави 
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та стягуєть ся з учасника, який учинив господарське право-
порушення або не виконав умов господарського договору на 
користь потерпілої сторони (кредитора).

Навчальна дисципліна «Господарське право України» 
повин на забезпечити опанування студентами основних знань 
із правового регулювання суспільних відносин щодо організа-
ції і здійснення, контролю та нагляду за господарською діяль-
ністю з метою захисту прав і законних інте ресів громадян, 
суб’єктів господарювання, організацій та держави. Її вивчення 
ґрунтується на одержаних ними знаннях із теорії держави та 
права, конституційного, адміністративного, цивільного й ін-
ших галузей права, що вивчаються на попе редніх курсах.

У підручнику на основі чинного законодавства і відповідно 
до навчальної програми дисципліни розглянуто основні фун-
даментальні господарсько-правові категорії господарсько-
го права, зокрема економіко-правові засади державного ре-
гулювання господарської діяльності, поняття, предмет, прин-
ципи, методи і джерела господарського права, правовий ста-
тус суб’єктів господарювання, їх створення, реєстрація, ліцен-
зування та припинення, у тому числі внаслідок банкрутства і 
внесення відповідних записів у державні реєстри з викорис-
танням електронних комунікацій. Розглянуто зобов’язальні 
та договірні відносини суб’єктів господарювання, зокрема на 
базі електронної системи «ProZorro». Визначено можливі пра-
во порушення у сфері господарювання, їх підстави, принципи, 
функції, а також види господарсько-правової відповідальності 
та господарсько-правових санкцій тощо.

Цей підручник є переробленим і доповненим, що обумов-
лено внесенням змін і до ГКУ, і новаціями господарського за-
конодавства, спрямованими на оптимальне поєднання ринко-
вих і державних регуляторів господарської діяльності в кон-
тексті адаптації до норм і правил ЄС.

Для поглиблення вивчення і спрямування самостійної ро-
боти студентів з окремих тем із загальної частини господар-
ського права та написання магістерських робіт у виданні по-
дано контрольні питання, список рекомендованої лі тератури.
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Р о з д і л   1
ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ДЖЕРЕЛА 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

§ 1. Поняття та види господарської діяльності
Поняття «господарська діяльність» є визначальним для 

подальшого розуміння та засвоєння форм і методів держав-
ного регулювання виробництва суспільно необхідних мате-
ріальних благ, які є результатом діяльності людини й водно-
час засобом забезпечення її життєдіяльності та суспільних по-
треб. На початку розвитку людства вона відбувалася шляхом 
ведення натурального господарства. За такого способу госпо-
дарювання продукти праці використовувалися не для обміну 
на ринку, а для задоволення особистих і господарських потреб 
виробників.

Удосконалення знарядь праці та диференціація трудової 
діяльності зумовили поділ праці, що означає відокремлення 
якісно відмінних видів трудової діяльності за функціональни-
ми, технологічними, професійними і кваліфікаційними озна-
ками. За такими ознаками суспільне виробництво поділене 
на окремі галузі, наприклад промисловість, сільське госпо-
дарство, будівництво, транспорт, зв’язок тощо. Поділ праці та-
кож розрізняється як горизонтальний, що є результатом об-
міну виробленими товарами між суб’єктами господарювання 
одного рівня, і вертикальний – поділ та координація зусиль за 
допомогою регулювання відносин між суб’єктами господарю-
вання й суб’єктами управління різних рівнів.

Ці обставини зумовлюють товарне виробництво, коли то-
вари і продукти виробляють не для власного споживання, а 
для товарного обігу, в результаті якого формуються товарно-
грошові відносини. Узагальнювальним показником виробни-
цтва та реалізації, які виражаються через господарську діяль-
ність, є прибуток як її результат. Тобто відносин, що обумов-
люють оплатний перехід матеріальних благ від виробників 
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до споживачів шляхом відчуження і набуття прав на продук-
цію (товари) в процесі товарообігу. За таких умов формується 
економіка держави (грец. – мистецтво ведення господарства). 
Древньогрецький філософ Аристотель вважав, що економіка – 
вид господарювання, мета якого придбання благ для життя і 
для домашнього господарства, а також для державних нестат-
ків (потреб).

Держава – один із суб’єктів макроекономіки. Головною її 
функ цією є організація виробництва суспільних благ і для за-
доволення особистих потреб та інтересів її громадян, і для за-
безпечення господарської діяльності загалом. Отож держава 
забезпечує регулювання економіки, визначає умови і правила 
проведення господарської діяльності, встановлює певні вимо-
ги й обмеження діяльності господарюючих суб’єктів, зокрема їх 
відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Перехід економіки України від пострадянської планово-
розподільчої до ринкової пов’язаний із формуванням опти-
мального державного регулювання економічних процесів. Ви-
значальним є забезпечення розвитку ринкової економіки та 
вирішення проблем у сфері господарювання на основі ство-
рення умов для виробництва, розподілу і реалізації продукції, 
виконання робіт та надання послуг, здебільшого через взаємо-
дію попиту і пропозиції на ринку.

Державна економічна політика, як зазначає Г. Л. Зна-
менський, головно визначає стратегію і тактику соціально-
економічного розвитку, реалізує державні програми модерні-
зації господарювання, стимулює інвестиційно-інноваційні на-
прями діяльності, контролює діяльність монополій1. Світовий 
досвід засвідчує, що державне регулювання економіки має 
особливості, які відображають національні умови господарю-
вання та конкретні завдання певного етапу розвитку.

Конкурентні засоби, методи та масштаби державного ре-
гулювання економіки спрямовані на створення економічних, 
організаційних і правових умов господарювання та функціо-
нування товарно-грошового ринку.
_____________________________________________

1 Знаменський Г. Економічна політика і законодавство / Г. Знаменський // 
Право України. – 2008. – № 7. – С. 40.
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Основні напрями державної економічної політики, що 
визначаються державою для їх забезпечення, передбачені 
у ст. 10 ГКУ, а саме:

– структурно-галузева політика, спрямована на здій-
снення державою прогресивних змін у структурі народного 
господарства, удосконалення міжгалузевих пропорцій, стиму-
лювання розвитку галузей, які визначають науково-технічний 
прогрес, забезпечують конкурентоспроможність вітчизняної 
продукції та зростання рівня життя населення. Складовими 
цієї політики є промислова, аграрна, будівельна та інші сфери 
економічної політики, щодо яких держава здійснює відносно 
самостійний комплекс заходів стимулюючого впливу;

– інвестиційна політика, спрямована на створення су-
б’єктам господарювання необхідних умов для залучення і кон-
центрації коштів на потреби розширеного відтворення основ-
них засобів виробництва, переважно у галузях, розвиток яких 
визначено як пріоритети структурно-галузевої політики, а та-
кож забезпечення ефективного і відповідального використан-
ня цих коштів та здійснення контролю за ним;

– амортизаційна політика, спрямована на створення су-
б’єктам господарювання найбільш сприятливих та рівноцін-
них умов забезпечення процесу простого відтворення основ-
них виробничих і невиробничих фондів переважно на якісно 
новій техніко-технологічній основі;

– політика інституційних перетворень, спрямована на 
формування раціональної багатоукладної економічної систе-
ми шляхом трансформування відносин власності, здійснен-
ня роздержавлення економіки, приватизації та націоналіза-
ції виробничих фондів, забезпечення на власній основі розви-
тку різних форм власності і господарювання, еквівалентнос-
ті відносин обміну між суб’єктами господарювання, державну 
підтримку і захист усіх форм ефективного господарювання та 
ліквідацію будь-яких протизаконних економічних структур;

– цінова політика, спрямована на регулювання держа-
вою відносин обміну між суб’єктами ринку з метою забезпе-
чення еквівалентності в процесі реалізації національного про-
дукту, дотримання необхідної паритетності цін між галузями 
та видами господарської діяльності, а також забезпечення ста-
більності оптових та роздрібних цін;
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– антимономопольно-конкурентна політика, спря мова-
на на створення оптимального конкурентного середовища 
діяль ності суб’єктів господарювання, забезпечення їх взаємо дії 
на умовах недопущення проявів дискримінації одних суб’єктів 
іншими, насамперед у сфері монопольного ціноутворен ня та 
за рахунок зниження якості продукції, послуг, сприян ня зро-
станню ефективної соціально орієнтованої економіки;

– бюджетна політика, спрямована на оптимізацію та ра-
ціоналізацію формування доходів і використання державних 
фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних ін-
вестицій у народне господарство, узгодження загальнодер-
жавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, 
регулювання державного боргу та забезпечення соціальної 
справедливості при перерозподілі національного доходу;

– податкова політика, спрямована на забезпечення еко-
номічно обґрунтованого податкового навантаження на су б’єк-
тів господарювання, стимулювання суспільно необхід ної еко-
номічної діяльності суб’єктів, а також дотримання принципу 
соціальної справедливості та конституційних гарантій прав 
громадян при оподаткуванні їх доходів;

– грошово-кредитна політика, спрямована на забезпе-
чення народного господарства економічно необхідним обся-
гом грошової маси, досягнення ефективного готівкового обігу, 
залучення коштів суб’єктів господарювання та населення до 
банківської системи, стимулювання використання кредитних 
ресурсів на потреби функціонування і розвитку еконо міки;

– валютна політика, спрямована на встановлення і під-
тримання паритетного курсу національної валюти щодо іно-
земних валют, стимулювання зростання державних валютних 
резервів та їх ефективне використання;

– зовнішньоекономічна політика, спрямована на регу-
лювання державою відносин суб’єктів господарювання з іно-
земними суб’єктами господарювання та захист національного 
ринку і вітчизняного товаровиробника.

Держава також здійснює екологічну політику, що забез-
печує раціональне використання та повноцінне відтворен-
ня природних ресурсів, створення безпечних умов життє-
діяльності населення, інформаційну, оскільки, відповідно до 
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ч. 2 ст. 50 Конституції України, кожному гарантується право 
вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її по-
ширення.

Зважаючи на зазначене і відповідно до ч. 1 ст. 3 ГКУ, вва-
жаємо прийнятним таке тлумачення господарської діяльнос-
ті як явища.

Господарська діяльність – це регульована діяльність су-
б’єк тів господарювання у сфері товарного виробництва, спря-
мована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання 
робіт, надання послуг вартісного характеру, які мають цінову 
визначеність, із метою досягнення економічних і соціальних 
результатів.

Оскільки поняття «господарська діяльність» має важливе 
значення для встановлення сфери, де виникають господарські 
відносини, і для розмежування їх врегулювання, слушним вва-
жаємо індивідуалізоване стосовно суб’єктів господарювання 
визначення господарської діяльності у прийнятому 02.12.2010 
року і чинному з 01.01.2011 року Податковому кодексі України 
(далі – ПКУ). Так, відповідно до п. 14.1.36 ст. 1 ПКУ, господар-
ська діяльність – це діяль ність особи, яка пов’язана з виробни-
цтвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконан-
ням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу, 
і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відо-
кремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє 
на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, дору-
чення та агентськими договорами.

Із наведеного визначення можна сформулювати такі озна-
ки господарської діяльності:

– її здійснюють суб’єкти господарювання, зареєстровані 
в установленому порядку;

– виробництво продукції, виконання робіт, надання по-
слуг відбувається не так для власних, як для задоволення сус-
пільних потреб;

– господарська діяльність виконується на професійних 
засадах;

– результати господарської діяльності набувають фор-
ми товару, мають цінову визначеність і реалізуються за плату, 
тобто функціонують у сфері товарно-грошових відносин;
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– поєднання в ній приватних інтересів виробника і пуб-
лічних інтересів держави, суспільства та значних прошарків 
населення.

Господарська діяльність (господарювання) здійснюється 
на загальних принципах, перелік яких установлено в ст. 6 ГКУ, 
а саме:

– забезпечення економічної багатоманітності та рівний 
захист державою усіх суб’єктів господарювання;

– свобода підприємницької діяльності у межах, визначе-
них законом;

– вільний рух капіталів, товарів та послуг на території 
України;

– обмеження державного регулювання економічних про-
цесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спря-
мованості економіки, добросовісної конкуренції у підприєм-
ництві, екологічного захисту населення, захисту прав спожи-
вачів та безпеки суспільства і держави;

– захист національного виробника;
– заборона незаконного втручання органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб 
у господарські відносини.

Зазначимо, що встановлені принципи мають регулятив-
ний вплив на всі інститути господарського законодавства й є 
орієнтиром і для правотворчості, і для правозастосування та 
праворозуміння.

Залежно від мети та способу організації і здійснення гос-
подарської діяльності вона поділяється на два види: господар-
ську комерційну (підприємництво) (ст. 42 ГКУ) і некомерційне 
господарювання (ст. 52 ГКУ).

Господарська комерційна діяльність, що здійснюється 
для до сягнення економічних і соціальних результатів та з ме-
тою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти такої 
діяль ності – підприємцями.

Господарська діяльність також може здійснюватись і без 
мети одержання прибутку – некомерційна господарська діяль-
ність. Вона спрямована на створення і підтримання необхід-
них організаційних, матеріально-технічних умов її функціо-
нування, на досягнення економічних, соціальних та інших ре-
зультатів без мети отримання прибутку.
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Відповідно до ст. 52 ГКУ, некомерційне господарювання – 
це самостійна систематична господарська діяльність, що здій-
снюється суб’єктами господарювання, спрямована на досяг-
нення економічних, соціальних та інших результатів без мети 
одержання прибутку.

Така господарська діяльність здійснюється суб’єктами 
господарювання державного або комунального секторів еко-
номіки у галузях (видах діяльності), в яких, відповідно до за-
конодавства, забороняється підприємництво, на основі рішен-
ня відповідного органу державної влади чи органу місцевого 
самоврядування. Некомерційна господарська діяльність може 
здійснюватися також іншими суб’єктами господарювання, 
яким здійснення господарської діяльності у формі підприєм-
ництва забороняється законом.

Проте не можуть здійснювати некомерційну господарську 
діяльність органи державної влади, органи місцевого самовря-
дування, їх посадові особи, як такі, що не є суб’єктами господа-
рювання.

Однак не потрібно вважати, що критерій поділу господар-
ської діяльності на підприємницьку (комерційну) та некомер-
ційну є вичерпним. Науково-технічний прогрес зумовлює вдо-
сконалення, модернізацію і виникнення нових видів госпо-
дарської діяльності, що вимагає їх типізації і правового забез-
печення. Класифікація видів господарської діяльності також 
перед бачена в ст.ст. 258–263 ГКУ. Відповідно до цих норм, вид 
господарської діяльності має місце у разі об’єднання ресурсів 
(устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, 
робочої сили) та поєднання дій для створення виробництва 
певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності 
може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати 
низку процесів, кожний з яких входить до відповідної катего-
рії кваліфікації і кодування техніко-економічної та соціальної 
інформації. Класифікація видів економічної діяльності (далі – 
КВЕД) затверджується центральним органом виконавчої вла-
ди з питань стандартизації і має статус державного стандарту.

Правове регулювання господарської діяльності здійс-
нюється за допомогою відповідних прийомів і засобів держав-
ного впливу. До них належать:

1. Дозвільні засоби (правовстановлюючі норми). На да-
ють суб’єктам право на здійснення передбачених законом 
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пози тивних дій. Наприклад, право на самостійне формування 
підприємцем програми діяльності, вибір постачальників і 
споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріаль-
но-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання 
яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та 
послуги відповідно до закону, найм працівників тощо.

2. Зобов’язальні засоби (обов’язкові норми). Зобо в’я зують 
су б’єктів господарської діяльності виконувати передбаче-
ні законодавством позитивні дії. Наприклад, згідно з ст. 153 
ГКУ, суб’єкт господарювання, здійснюючи господарську діяль-
ність, зобов’язаний використовувати природні ресурси відпо-
відно до цільового призначення, визначеного при їх наданні 
(придбанні), своєчасно вносити плату за їх використання. За-
коном можуть бути визначені й інші обов’язки суб’єкта госпо-
дарювання.

3. Заборонні засоби (заборонні норми). Встановлюють 
зобов’язання суб’єктів господарювання утримуватися від пев-
них дій. Наприклад, заборона дій, віднесених законодавством 
до недобросовісної конкуренції (ст. 32 ГКУ, Закон України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. 
№ 236/96-ВР); заборона скасування державної реєстрації 
суб’єкта господарювання не інакше, як за рішенням суду (За-
кон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів гос-
подарювання» від 22.07.2014 р. № 1600-VII) тощо.

Перелічені засоби правового регулювання господарської 
діяльності (дозвіл, зобов’язання, заборонна) ефективно ді-
ють системно, тобто разом. Так, дозвільний засіб щодо пев-
ної поведінки суб’єкта у процесі господарської діяльності буде 
реаль ним лише за наявності обов’язків інших суб’єктів госпо-
дарювання задовольняти потреби, які в цьому зв’язку вини-
кли в уповноваженого суб’єкта.

Одним із напрямів оптимізації правового регулювання 
економічних відносин є визначення меж державного втру-
чання у господарську діяльність, яке визначається поняттям 
дерегулювання. Як передбачено у ч. 3 ст. 8 ГКУ, безпосеред-
ня участь держави, органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування у такій діяльності може здійснюватися 
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лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визна-
чені Конституцією та законами України. Вона визначається 
такими двома параметрами, як контроль над господарською 
діяль ністю шляхом державної реєстрації її суб’єктів та визна-
чення сфер державного контролю і нагляду за господарською 
діяльністю. Ці сфери діяльності належать до тих, які, згідно 
з пунктами 7–9 ч. 1 ст. 92 Конституції України, визначаються 
виключно законами. Наприклад, правові та організаційні за-
сади, основні принципи і порядок здійснення державного на-
гляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повнова-
ження органів державного нагляду (контролю), їх посадових 
осіб, а також права, обов’язки та відповідальність суб’єктів гос-
подарювання регулюються Законом України «Про основні за-
сади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяль ності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V (далі – Закон). Дії цьо-
го Закону щодо порядку і строків проведення перевірок і мі-
німізації впливу контролюючих оганів на виробничий процес 
суб’єкта господарювання (зупинення, припинення тощо) кон-
кретизовані в Законі України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяль-
ність суб’єктів господарювання» від 22.07.2014 р. № 1600-VII.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійс-
нен ня господарської діяльності для встановлення та періо-
дичності проведення планових перевірок, затверджується Ка-
бінетом Міністрів України за поданням органу державного на-
гляду (контролю).

Так, у постанові Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. 
№ 306 затверджено Критерії, за якими оцінюється ступінь ри-
зику від провадження господарської діяльності та визнача-
ється періодичність здійснення планових заходів державно-
го нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної без-
пеки (далі – Критерії). За цими Критеріями суб’єкти госпо-
дарювання за ступенем ризику їх діяльності щодо пожеж-
ної безпеки поділені на три категорії: з високим, середнім 
та незначним ступенем пожежного ризику. Відповідно уста-
новлено, що планові перевір ки суб’єктом господарювання з 
високим ступенем ризику проводяться щороку, з середнім – 
один раз на три роки, з незнач ним – один раз на п’ять років. 
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Встановлен ня таких Критер іїв дає змогу врегулювати і, від-
повідно, захистити суб’єктів господарю вання від однієї з най-
більш поширених, разом з органами державної податкової та 
санітарно-епідеміологічної служби, перевірок, які 2006 року 
були на кожному другому підприємстві. Аналогічні поряд-
ки перевірок Кабінетом Міністрів Украї ни також установлені 
щодо інших видів суб’єктів господарювання. Нині встановлено 
приблизно 100 категоріїв розподілу суб’єктів господарювання 
за ступенем ризику від проведення господарської діяльності 
для безпеки і здоров’я населення, навко лишнього срередови-
ща та визначення періодичності здійснення державного на-
гляду і контролю.

Розвиток економіки України в сучасних умовах, коли 
вона, згідно з Законом України «Про ратифікацію протоко-
лу про вступ України до Світової організації торгівлі» від 
10.04.2008 р. № 250-VI (далі – СОТ), вступила до цієї організа-
ції, передбачає розширення масштабів діяльності держави та 
посилення її ролі в сфері регулювання господарських відносин 
відповідно до вимог ринкової економіки. Водночас дедалі оче-
виднішим є те, що мета Української держави за таких умов не 
коректування ринкового механізму, а створювання умов для 
його вільного функціонування. Зважаючи на цей історичний 
факт і положення ст. 9 Конституції України про те, що рати-
фіковані міжнародні договори є частиною національного за-
конодавства України, СОТ значно впливатиме на адаптацію 
економіки України до вимог європейської ринкової економі-
ки. Зокрема вступ до СОТ, Договір про зону вільної торгівлі з 
СНД, ратифікований Верховною Радою України 30.07.2012 р., і 
очікуване членство в ЄС впливатимуть на формування правил 
торговельно-економічної, інвестиційної, зовнішньоекономіч-
ної та інших видів діяльності на міжнародному рівні в рамках 
регіональних угруповань. Членство України в цих організа ціях 
матиме значний і позитивний, і негативний вплив на держав-
ну політику в різних галузях народного господарства. Напри-
клад, за даними Міністерства економічного розвитку і торгів-
лі України, очікується, що серед усіх галузей промисловості 
членство України в СОТ і СНД буде найкориснішим для мета-
лургійної, коксохімічної та хімічної промисловості, зв’язку, го-
тельного бізнесу та сільськогосподарського виробництва. Не-
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гативним є те, що вітчизняним товаровиробникам доведеть-
ся навчитися працювати без дотацій та преференцій в умовах 
жорсткої конкуренції тощо.

Порядок адаптації законів України встановлено Загально-
державною програмою адаптації законодавства України до за-
конодавства Європейського Союзу. Ця Програма визначає ме-
ханізм формування єдиних підходів до нормопроектування, 
зобов’язує враховувати вимоги законодавства ЄС в правотвор-
чому процесі та під час підготовки фахівців, зазначає необхід-
ні законодавчі умови для забезпечення цього процесу. Процес 
адаптації охоплює певні етапи, на кожному з яких повинен до-
сягатися конкретний ступінь відповідності національного за-
конодавства правовій системі ЄС.

§ 2. Поняття, предмет, принципи 
та методи господарського права

В юридичній науці та правозастосуванні визначено, що га-
лузь права є основним елементом структури права. Як части-
на цілого кожна галузь права взаємодіє з іншими галузями і з 
системою права загалом. Головними критеріями поділу права 
на галузі є певний вид суспільних відносин, предмет і метод 
правового регулювання. Своєю чергою, предметом будь-якої 
галузі права є вид суспільних відносин.

Насамперед зазначимо, що господарське право остаточ-
но сформоване як самостійна, кодифікована та відокремлена 
галузь права, з прийняттям 16.01.2003 р. і набранням чиннос-
ті 01.01.2004 р. ГКУ. Як передбачено в Преамбулі, цей кодекс 
встановлює, відповідно до Конституції України, правові осно-
ви господарської діяльності, яка базується на різноманітнос-
ті суб’єктів господарювання різних форм власності. Він має на 
меті: забезпечити зростання ділової активності суб’єктів гос-
подарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підви-
щення ефективності суспільного виробництва, його соціальну 
спрямованість відповідно до конституційних вимог, утверди-
ти суспільний господарський порядок в економічній системі 
України, сприяти її гармонізації з іншими економічними сис-
темами.
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Власне предмет регулювання господарського права ви-
значено в ст. 1 ГКУ, в якій передбачено, що цей кодекс визначає 
основні засади господарювання в Україні, а предметом право-
вого регулювання господарського права є господарські відно-
сини, що виникають у процесі організації та здійснення госпо-
дарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також 
між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері 
господарювання.

Власне поняття «господарська діяльність» сформульова-
но у ст. 3 ГКУ.

З огляду на наведене, можна запропонувати таку дефіні-
цію господарського права. Господарське право – це галузь пра-
ва, яка є системою господарсько-правових норм, які регулю-
ють відносини у сфері суспільного виробництва, спрямова-
ні на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт 
або надання послуг вартісного характеру або керівництва та-
кою діяльністю із застосуванням різних методів правового ре-
гулювання, з метою задоволення суспільних потреб і одержан-
ня прибутку. Як зазначає академік НАН України В. К. Мамутов 
у Великому енциклопедичному юридичному словнику, госпо-
дарське право – це системне правове забезпечення господар-
ської діяльності, яка здійснюється на професійній основі. Таке 
забезпечення є однією з неодмінних умов ефективного функ-
ціонування господарювання країни, комерційного й некомер-
ційного господарського обігу2.

Забезпечення системності правового регулювання госпо-
дарської діяльності вимагає поєднання у його методі приватно-
правових і публічно-правових основ, елементів припису, забо-
рони, дозволу, рівного підпорядкування всіх суб’єктів господа-
рювання вимогам суспільного господарського порядку.

Важливим засобом тлумачення норм господарського пра-
ва є його принципи, перелік яких установлено в ст. 6 ГКУ.

Принципи господарського права – це керівні начала, що ви-
значають спрямованість правового регулювання господар-

_____________________________________________

2 Великий енциклопедичний юридичний словник / за редакцією акад. НАН 
України Ю. С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2007. – С. 136.
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ської діяльності та гарантії формування правового господар-
ського порядку. Такими принципами цієї галузі є:

– свобода господарської діяльності й ініціативи у межах 
суспільного господарського порядку;

– свобода руху капіталу, товарів і послуг;
– демонополізація економіки та розвиток конкуренції;
– рівний захист державою прав усіх суб’єктів господа-

рювання;
– обмеження втручання державних органів у господар-

ські відносини;
– заборона незаконного втручання органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб 
у господарські правовідносини;

– забезпечення народногосподарських (національних) 
інтересів шляхом державної підтримки науково-технічного 
прогресу;

– забезпечення правопорядку та законності в господар-
ській діяльності;

– державний та суспільний захист інтересів споживача;
– декриміналізація та детінізація економіки.
Із метою рівного підпорядкування всіх учасників госпо-

дарських правовідносин нормативно-правовим актам, залеж-
но від умов господарювання, застосовуються відповідні мето-
ди господарського права.

Методи господарського права – це сукупність передбаче-
них законодавством способів регулюючого впливу норм гос-
подарського права на господарську діяльність господарюю-
чих суб’єктів із метою задоволення соціально-економічних 
суспільних потреб.

Методи господарського права характеризуються такими 
ознаками:

– стосуються тільки господарсько-правових норм;
– забезпечують єдність правового регулювання госпо-

дарських відносин;
– гарантують у передбачених випадках застосування за-

собів державного примусу;
– є критерієм визначення господарського права як галузі 

права.
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Концептуально методи господарського права ґрунтують-
ся на двох принципах: загальнодозвільному («дозволено все, 
що передбачено законом»), за якими діють підприємства і 
громадяни-підприємці та зобов’язуючому («суб’єкти господар-
ського права зобов’язані й мають учиняти те, що передбачено 
законом»). Зазначимо, що другий принцип зазвичай стосується 
таких суб’єктів, як органи державного управління та власники 
майна щодо підпорядкованих суб’єктів господарювання.

Розрізняють ключовий і чотири основні методи правового 
регулювання господарських відносин, а саме:

Ключовий метод господарського права – метод підпоряд-
кування суб’єктів господарювання суспільному господарсько-
му порядку, тобто встановленому в суспільстві укладу мате-
ріального виробництва, заснованому на положеннях Консти-
туції, нормах права, моральних принципах, ділових правилах і 
звичаях, що схвалені законодавчою владою у стратегічних еко-
номічних рішеннях, які забезпечують гармонізацію приватних 
і публічних інтересів, створюють партнерські та добро зичливі 
відносини у господарюванні.

До основних методів належать:
1. Метод приписів – передбачає право прийняття юри-

дично значущих рішень органом господарського керівництва 
(власником майна) щодо підпорядкованого йому суб’єкта (рі-
шення власника про створення підприємства чи його реор-
ганізацію, ліквідацію; видання ліцензій; розміщення держав-
ного замовлення на підприємствах, що функціонують на базі 
державного майна і підприємствах-монополістах). Згідно з 
цим методом, діяльність (поведінка) суб’єктів підпорядкову-
ється обов’язковим моделям правовідносин, визначених зако-
нодавством. Він заснований на виконанні вимог закону під час 
моделювання поведінки суб’єктів господарювання при їх від-
носинах із державними органами.

2. Метод автономних рішень ґрунтується на можливості 
суб’єктів господарювання приймати самостійно (але в ме жах 
своєї компетенції) юридично значущі рішення і передбачає 
обов’язок усіх інших суб’єктів не перешкоджати прийняттю 
та виконанню таких рішень, які не суперечать законодавству 
України. Це означає, що суб’єкти господарських відносин: са-
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мостійно планують свою господарську діяльність; в межах за-
конодавства вільно обирають контрагентів і предмети госпо-
дарських договорів, визначають зобов’язання в них та всі не-
обхідні умови господарських відносин.

3. Метод координації забезпечує прийняття юри дично 
значущих рішень за згодою сторін, кожна із яких не впра-
ві нав’язувати свої умови іншій стороні; рішення приймаєть-
ся шляхом компромісу під час укладення господарських до-
говорів.

4. Метод рекомендацій передбачає видання компетент-
ними органами адресованих суб’єктам господарювання про-
позицій (рекомендацій) щодо бажаної для суспільства, ефек-
тивної поведінки (порядку дій) у сфері господарювання. Тобто 
держава регулює поведінку суб’єктів господарських від носин 
шляхом рекомендованих моделей відповідних правовідно-
син. Це примірні господарські договори, примірні установчі та 
внут рішні правові документи господарських організацій, зо-
крема публічних акціонерних товариств. Наприклад, Поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про затвердження модель-
ного статуту товариства з обмеженою відповідальністю» від 
16.11.2011 р. № 1182, зразкові форми договорів щодо окре-
мих видів господарювання, методичні рекомендації стосовно 
окремих видів діяльності у сфері господарювання та ін.

Залежно від конкретних господарських ситуацій, інтересу 
держави стосовно тих або інших господарських відносин та ін-
ших чинників для регулювання господарського життя можуть 
використовуватися будь-які з зазначених методів, виходячи з 
того, який із них буде найефективнішим.

Отже, своєрідність предмета і методу правового регулю-
вання визначає господарське право як комплексну галузь пра-
ва, в якій наявні правові норми конституційного, адміністра-
тивного, цивільного та інших галузей права стосовно одного 
предмета правового регулювання – господарської діяльності.

§ 3. Поняття і система господарського законодавства
Господарське законо дав ство – це система нормативно-

правових актів, які регулюють гос подарські відносини що-
до безпосереднього здійснення господарсь кої діяльності 
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та керівництва такою діяльністю органами державної влади 
або місцевого самоврядування.

Розглядаючи це питання, насамперед зазначимо, що вони 
ґрунтуються на таких положеннях Конституції України:

– визнання і дії в Україні верховенства права в усіх сфе-
рах суспільного життя (ст. 8);

– забезпечення державою соціальної спрямованості еко-
номіки України (ст. 13);

– права власності українського народу на землю, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знахо-
дяться в межах території України, природні ресурси її конти-
нентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, 
що здійснюється від імені українського народу органами дер-
жавної влади та органами самоврядування в межах, визначе-
них Конституцією України (ст. 13);

– права кожного громадянина користуватися природни-
ми об’єктами права власності українського народу відповідно 
до закону (ст. 14);

– забезпечення державою захисту прав усіх суб’єктів пра-
ва власності і господарювання, недопущення використання 
власності на шкоду людині й суспільству (ст. 14);

– права кожного громадянина володіти, користуватися і 
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелек-
туальної, творчої діяльності (ст. 41);

– визнання усіх суб’єктів права власності рівними перед 
законом, непорушності права приватної власності, недопу-
щення протиправного позбавлення власності (ст. 41);

– економічної багатоманітності, права кожного на під-
приємницьку діяльність, не заборонену законом, визначення 
виключно законом правових засад і гарантій підприємництва 
(ст.ст. 15 і 42);

– забезпечення державою захисту конкуренції у підпри-
ємницькій діяльності, недопущення зловживання монополь-
ним становищем на ринку, неправомірного обмеження кон-
куренції та недобросовісної конкуренції, визначення правил 
конкуренції та норм антимонопольного регулювання виключ-
но законом (ст. 42);

– забезпечення державою екологічної безпеки, підтри-
мання екологічної рівноваги та гарантій права вільного до-
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ступу до інформації про стан довкілля на території Украї-
ни (ст. 50);

– взаємовигідного, що не суперечить Конституції Украї-
ни, співробітництва з іншими країнами (ст. 9).

Норми господарського права як загальні правила поведін-
ки суб’єктів господарських відносин функціонують завдяки 
своїй нормативній формі (у формі нормативно-правових ак-
тів), які сукупно формують господарське законодавство.

Визначеність і функції господарського права виявляють-
ся в господарському законодавстві, яке становить норматив-
ну основу господарського правопорядку – правил організації, 
безпосереднього здійснення та дерегулювання господарської 
діяльності.

Господарське законодавство України характеризується 
такими ознаками:

– значна розгалуженість і наявність великої кількості 
нормативних актів), що обумовлено різноманіттям господар-
ського життя та врегулюванням господарської діяльності (за 
різними підрахунками приблизно 2000 законів і підзаконних 
актів);

– переваг комплексних нормативних актів, що містять 
норми різних галузей права (господарського, цивіль ного, 
адміністративного, фінансового тощо), які стосуються од-
ного предмета правового регулювання. Наприклад, Закон 
Украї ни «Про управління об’єктами державної власності» від 
21.09.2006 р. № 185-V;

– кодифікованість, що визначається прийняттям 
16.01.2003 р. ГКУ, який набув чинності з 01.01.2004 р., склада-
ється з дев’яти розділів, сорок однією глави і 418 статей, які 
визначають основи господарювання, різноманітність суб’єктів 
господарювання на основі різних форм власності, функціо-
нальні і галузеві форми господарської діяльності та керівни-
цтво нею тощо;

– наявність значної кількості нормативних актів обме-
женої сфери дії: відомчих, регіональних, локальних.

Це підтверджує те, що господарському законодавству 
Ук раїни притаманні ознаки, що свідчать про недоліки 
пра во во го регулювання. Передусім наявність застарілих 
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положень, прогалин, колізійних норм, надмірно велика кіль-
кість нормативно-правових актів. Водночас недоліки гос-
подарського законодавства свідчають про необхідність його 
вдосконалення.

За юридичною силою система господарсько-правових ак-
тів господарського законодавства складається з:

– положень Конституції України. Насамперед щодо за-
безпечення державою соціальної орієнтації економіки Украї-
ни, права громадян на підприємницьку діяльність та приват-
ну власність, щодо основних засад державного регулювання 
суспільних відносин у сфері економіки, право на якісні та без-
печні харчові продукти та інформацію про них тощо;

– законів України, що регулюють господарські відноси-
ни. Провідне місце серед яких посідають кодифіковані акти: 
ГКУ, ЦКУ, ПКУ та інші закони України, що визначають основ-
ні засади господарювання, правовий статус суб’єктів, право-
вий режим майна суб’єктів господарювання, основні засади 
зобов’язальних і договірних відносин та відповідальність за 
правопорушення у сфері господарювання, а також особливос-
ті правового регулювання в окремих галузях і сферах господа-
рювання. Наприклад, Закон України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань» від 15.05.2003 р. №755-ІV тощо;

– указів Президента України. Наприклад, Указ Прези-
дента України «Про деякі питання організації роботи мініс-
терств, інших центральних органів виконавчої влади» від 
24.12.2010 р. № 1199/2010, що стосується державного регулю-
вання господарської діяльності та ін.;

– актів Кабінету Міністрів України. Наприклад, Постано-
ва Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію дру-
кованих засобів масової інформації, інформаційних агентств 
та розміри реєстраційних зборів» від 17 листопада 1997 р. 
№ 1287 та ін.;

– відомчих нормативних актів, які видаються компе-
тентними міністерствами та відомствами щодо регулювання 
діяльності певної галузі народного господарства, певної кате-
горії суб’єктів або певної сфери економіки. Наприклад, Поря-
док обліку платників податків і зборів, затверджений Наказом 
Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 тощо;
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– регіональних нормативних актів, що приймаються ор-
ганами місцевого самоврядування відповідно до делегова-
них державою повноважень та встановленого порядку (регіо-
нальні правила переважно щодо генеральних планів забудо-
ви населених пунктів та територій області, затвердження яких 
входить до компетенції обласної ради народних депутатів, а 
також регіональних будівельних норм та правил; порядок 
прийман ня в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 
капітального будівництва тощо);

– локальних нормативних актів, що приймаються без-
посередньо суб’єктами господарювання або їх засновниками. 
До них належать статути, засновницькі договори, положен-
ня про органи правління та інші документи, що регулюють 
діяль ність суб’єкта господарювання та його відносин з інши-
ми суб’єктами.

Джерелом господарського права можуть бути і міжнародні 
договори України (універсальні, міжнародних організацій, дво-
сторонні), ратифіковані Верховною Радою України або укладе-
ні за її згодою, а також міжнародні торговельні звичаї згідно 
з діловими відносинами. Зокрема принцип застосування зви-
чаїв ділового обороту, що стосується сфери підприємниц тва, 
тобто комерційної господарської діяльності.

Елементами господарських нормативно-правових актів є 
господарсько-правові норми.

Господарсько-правові норми – це встановлені формаль-
но обов’язкові правила господарської діяльності та керів ниц-
тва нею, які встановлюються державою й мають загально-
обов’язкове значення.

Різноманітність господарсько-правових норм, як визначи-
ла О. М. Вінник, зумовлює доцільність їх класифікації, зокрема, 
за критерієм структури норми на:

– норми з традиційною структурою (гіпотеза, диспози-
ція і санкція);

– норми з неповною структурою (диспозиція і санкція).
Останні (серед господарсько-правових норм становлять 

більшість), своєю чергою, поділяються на:
– норми-заборони (наприклад, заборона здійснення під-

приємницької діяльності органам державної влади та органам 
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місцевого самоврядування (ч. 4 ст. 43 ГКУ), а також посадовим 
особам цих органів (ч. 2 ст. 64 Конституції України; ч. 4 
ст. 43 ГКУ);

– норми-принципи, що визначають принципами госпо-
дарювання (ст. 6 ГКУ); принципами свободи підприємницької 
діяльності (ст. 44 ГКУ); принципами діяльності виробничого 
кооперативу (ст. 96 ГКУ); принципами зовнішньоекономічної 
діяльності (ст. 2 Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяль ність» від 16.04.1991 р. № 959-XII); принципами прива-
тизації державного майна (ст. 2 Закону України «Про привати-
зацію державного майна» від 04.03.1992 р. № 2163-XII) тощо;

– норми-визначення (більшість прийнятих протягом 
останніх 4-х років законів має спеціальну статтю «Визначення 
термінів», в якій розкривається зміст основних термінів, що 
застосовуються у відповідному законі, – ст. 1 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнан-
ня його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII (в ред. Зако-
ну від 30.06.1999 р.); ст. 3 Закону «Про інститути спільного ін-
вестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI; ст. 2 Закону України 
«Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV) тощо;

– компетенційні норми, що визначають компетенцію 
суб’єктів господарювання, наприклад, про управління під-
приєм ством (ст. 65 ГКУ), управління господарським това-
риством (ст. 89 ГКУ), управління об’єднанням підприємств 
(ст. 122 ГКУ), Закон України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. № 514-VI та ін.;

– техніко-економічні норми, які визначають порядок 
здійснення певних технологічних процесів, параметри і вихід-
ні величини господарської діяльності: норми амортизаційних 
відрахувань, державні стандарти, державні будівельні норми 
та правила, технічні умови тощо, наприклад, Закон України 
«Про будівельні норми» від 15.11.2009 р. № 1704-VI;

– норми-рекомендації, які є юридично обов’язковими 
для суб’єктів господарювання, орієнтують їх на бажану для 
суспільства (держави) поведінку в сфері господарювання 
(примірні статути, примірні договори тощо)3.
______________________________________________

3 Господарське право: навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін. та доп. – 
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С. 43–44.
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Зважаючи на наведені ознаки сучасного господарського 
законодавства України, можна констатувати, що запроваджен-
ня в економіку України нових для неї ринкових відносин, зо-
крема тих, які стосуються членства в СОТ і вступу до ЄС, ще не 
мають відповідного законодавчого врегулювання та вимага-
ють його впорядкування. Зокрема щодо спрощення процедур 
одержання документів дозвільного характеру, встановлення 
вичерпного переліку документів, необхідних для їх одержан-
ня, забезпечення реалізації декларативного принципу та за-
провадження принципу «мовчазної згоди»; щодо унеможлив-
лення необґрунтованого розширення переліку видів діяль-
ності, які підлягають ліцензуванню; щодо забезпечення ско-
рочення та прозорості процедури припинення юридичної осо-
би, зменшення можливості маніпуляції з майном під час при-
пинення суб’єктів господарювання тощо.

Прийняття законів, які вирішать зазначені проблеми, мати-
ме не лише економічний, а й соціальний ефект, сприятиме дере-
гулюванню господарської діяльності, формуванню оптималь-
них партнерських відносин суб’єктів господарювання з органа-
ми державної влади та місцевого самоврядування, поліпшенню 
реалізації громадянами України їхнього конституційного права 
на підприємницьку діяльність, формування та підвищення ролі 
малих і середніх підприємств у розвитку економіки.

§ 4. Господарські правовідносини, їх ознаки і види
Зауважимо, правовідносини – особливий вид зв’язку, в яко-

му поєднуються правові норми з різноманіттям господарських 
відносин у сфері господарювання. Господарсько-правова кон-
цепція визначає їх у власному (спеціальному) стосовно еконо-
міки розумінні, а саме: господарськими є відносини і між гос-
подарюючими суб’єктами, і ними та органами державного ре-
гулювання економіки, які утворюються у процесі організації 
та безпосереднього провадження господарської діяльності. 
Якщо такі відносини врегульовані нормативно-правовими ак-
тами, вони стають господарськими правовідносинами.

Визначення господарських правовідносин закріплено у 
ст. 1 ГКУ, оскільки йдеться про те, що вони становлять предмет 
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правового регулювання цього Кодексу. Тобто ця стаття перед-
бачає, що саме регулюють норми господарського права у про-
цесі організації та здійснення господарської діяльності. З огля-
ду на наведене, господарськими є відносини, що виникають у 
процесі організації й здійснення господарської діяльності між 
суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами й ін-
шими учасниками відносин у сфері господарювання.

У цьому випадку вони характеризуються такими елемен-
тами:

– суб’єкти, серед яких один носій правоспроможний, 
інший правозобов’язаний;

– суб’єктивні права й обов’язки, які становлять зміст пра-
во відносин;

– об’єкти права, з якими пов’язане виникнення, зміни та 
припинення правовідносин;

– вони формуються в сфері економіки різного рівня (дер-
жавного, регіонального, локального);

– їх змістом є безпосереднє здійснення господарської 
діяль ності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання 
послуг) та/або організація/керівництво/ такою діяль ністю;

– обов’язковим учасником цих відносин є суб’єкт госпо-
дарювання – споживачі, органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, наділені господарською компетен-
цією, а також громадяни, громадські та інші організації, які є 
засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо 
них організаційно-господарські повноваження на основі від-
носин власності (ч. 1 ст. 2 ГКУ);

– поєднання в них майнових та організаційних елемен-
тів. Так, створення господарської організації вимагає: сукуп-
ності організаційних дій засновників у формі укладення за-
сновницького договору (якщо засновників двоє і більше), 
скликання та проведення установчих зборів (у передбаче-
них законом випадках), здійснення державної реєстрації но-
востворюваної організації, отримання необхідних ліцензій та 
інших дозволів; наділення новостворюваної організації необ-
хідною для започаткування та здійснення відповідної (окрес-
леної установчими документами з урахуванням вимог закону) 
господарської діяльності майновою базою з визначенням пра-
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вового титулу майна (право власності, право господарського 
відання чи право оперативного управління, а щодо відокрем-
лених підрозділів – право господарського використання із за-
значенням конкретних майнових повноважень суб’єкта цього 
права);

– значний ступінь правового регулювання на рівні актів 
законодавства в поєднанні з локальним регулюванням, що зу-
мовлено суспільним значенням сфери господарювання, склад-
ністю господарських та пов’язаних із ними зв’язків.

Відповідно до ч. 4 ст. 3 ГКУ, сферу господарських від-
носин становлять господарсько-виробничі, організаційно-
господарські та внутрішньогосподарські відносини.

Поділ господарських відносин на господарсько-виробничі 
та організаційно-господарські здійснюється за критерієм ха-
рактеру правовідносин. Зокрема господарсько-виробничі від-
носини формуються під час здійснення господарської діяль-
ності. Організаційно-господарські у сфері державного регулю-
вання господарської діяльності, відповідно до ст. 175 ГКУ, ре-
гулюються цивільним законодавством з урахуванням госпо-
дарського.

Згідно з ч. 5 ст. 3 ГКУ, господарсько-виробничими від-
носинами є майнові та інші відносини, що виникають між 
суб’єктами господарювання в процесі безпосереднього здій-
снення господарської діяльності (виробництво та реалізація 
товарів, виконання робіт і надання послуг). Вони виникають 
для створення певних благ на основі господарського інтересу 
й опосередковуються господарськими зобов’язаннями та до-
говорами.

Організаційно-господарськими є відносини, що форму ють-
ся між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-
господарських повноважень у процесі управління господар-
ською діяльністю (п. 6 ст. 3 ГКУ). Вони ґрунтуються на актах 
державних органів, власників майна, зокрема щодо держав-
ної реєстрації суб’єктів господарювання, утворення або при-
пинення, ліцензування, контролю за дотриманням суб’єктами 
господарювання правил у сфері господарсько-виробничих 
відносин тощо.

За критерієм сфери виникнення та дії всередині госпо-
дарської організації (між її функціональними структурними 
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підрозділами, органами, між суб’єктом господарювання орга-
нізацією та його структурними підрозділами) і керуючись п. 7 
ст. 3 ГКУ правовідносини є внутрішньогосподарськими. Права 
й обов’язки учасників таких відносини зазвичай визначають-
ся локальними правовими актами суб’єкта господарювання.

За взаємним становищем сторін відносини є:
– горизонтальними (учасники правовідносин рівно-

правні);
– вертикальними (одним із учасників правовідносин є 

орган господарського керівництва, зокрема власник майна ін-
шого учасника).

За галузями державного регулювання, в яких вони вини-
кають та функціонують, є такі господарські правовідносини у 
галузі:

– промисловості;
– сільського господарства;
– транспорту;
– капітального виробництва;
– приватизації;
– економічної конкуренції та антимонопольного регу-

лювання;
– зовнішньоекономічної діяльності тощо4.
За інтегрованим критерієм, що має ключове значення в 

механізмі господарсько-правового регулювання і відображає 
всю сукупність зазначених правовідносин у їх єдності та бага-
томанітності, вони поділяються на такі види:

1. Абсолютні речові господарські правовідносини ви-
никають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності 
суб’єктом – власником засобів виробництва на основі викорис-
тання цих засобів. Особливість саме цього типу господарських 
правовідносин обумовлена правом суб’єкта вільно, незалежно 
від інших осіб у межах закону володіти, користуватися та роз-
поряджатися своїм майном із господарською метою. Суб’єкт-
власник, будь-то приватний підприємець або приватне чи ко-
оперативне підприємство, господарське товариство, держава 
або територіальна громада тощо, реалізуючи це право, повно-
_____________________________________________

4 Господарське право: навч. посібник / О. М. Вінник – 2-ге вид., змін та доп. – 
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С. 29.
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важний приймати будь-які рішення (в межах закону) щодо ви-
користання його майна та розпорядження ним. Контрагента-
ми суб’єкта-власника у таких правовідносинах можуть бути 
всі, тобто необмежене коло осіб, які зобов’язані не порушува-
ти право власності цього суб’єкта, не вчиняти йому перешкод 
для реалізації ним свого права.

2. Абсолютно-відносні речові господарські правовідносини, 
їх наявність обумовлена тим, що господарську діяльність здій-
снюють не тільки власники засобів виробництва, а й суб’єкти, 
які володіють, користуються і розпоряджаються відповідним 
майном, закріпленим за ними чи переданим ним власниками, 
на праві господарського відання, оперативного управління, 
оперативного використання, оренди чи іншому речовому пра-
ві відповідно до законодавства (Гл. 14 ГКУ). Господарські пра-
вовідносини за участю цих суб’єктів є абсолютно-відносними, 
оскільки контрагентами зазначених суб’єктів є і невизначене 
коло осіб, щодо яких державою забезпечується рівний захист 
майнових прав указаних суб’єктів аналогічно захисту права 
власності, і водночас власники, з якими ці суб’єкти перебува-
ють у правовідносинах відносного характеру.

3. Абсолютні господарські правовідносини з ведення влас-
ної господарської діяльності. Вони виникають у зв’язку з ве-
денням суб’єктом власної господарської діяльності, яка є 
об’єктом цих правовідносин. Зміст останніх обумовлений пра-
вами й обов’язками абсолютного характеру суб’єкта у сфері 
господарювання. Всі (невизначене коло осіб) зобов’язані утри-
муватися від дій, що перешкоджають здійсненню суб’єктом 
своїх прав (самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку 
діяльність не заборонену законом, самостійно формувати про-
граму діяль ності, вибирати постачальників і споживачів, залу-
чати необхідні ресурси, встановлювати ціни на продукцію та 
послуги відповідно до закону, вільно розпоряджатися чистим 
прибутком тощо).

4. Відносні зобов’язальні господарські правовідносини або 
господарські зобов’язання. Цей вид господарських правовідно-
син має важливе значення в економіці. Адже саме в юридич-
них формах господарських зобов’язань реалізується господар-
ський обіг – процес переміщення товарів (результатів викона-
них робіт, наданих послуг) із сфери виробництва у сферу обігу, 
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і через неї у сферу споживання. В юридичних формах господар-
ських зобов’язань здійснюються також певні організаційно-
господарські (управлінсько-господарські) дії.

5. Немайнові абсолютні господарські правовідносини. 
Вони виникають з приводу немайнових благ, що використову-
ються суб’єктами господарювання в процесі здійснення госпо-
дарської діяльності (фірмові найменування, торговельні мар-
ки, комп’ютерні програми, комерційна таємниця тощо). Але 
підкреслимо, що зазначені правовідносини є такими лише у 
процесі нормальної реалізації відповідних прав. У разі пору-
шення останніх виникає охоронне відносне правовідношення 
майнового характеру. Наприклад, відшкодування збитків і за-
стосування адміністративно-господарських санкцій відповід-
но до Закону України «Про захист від недобросовісної конку-
ренції» від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР. Тобто господарські пра-
вовідносини немайнового характеру містять майновий потен-
ціал і захищаються засобами майнового характеру.

Критеріями правового регулювання господарських відно-
син, відповідно до ст. 258 ГКУ, є: сфера суспільного виробни-
цтва (матеріального або нематеріального), в якій формуються 
ці відносини; особливості галузі господарювання (будівниц-
тво, енергопостачання, фінансова, господарсько-торговельна 
діяльність тощо); вид господарської діяльності (підприєм-
ницька чи непідприємницька); економічна форма результату 
господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання 
робіт, надання послуг та їх оборотоздатність); простір, на яко-
му вони формуються (внутрішньому чи зовнішньому ринку).

Правовою підставою виникнення господарських право-
відносин є також державні замовлення та державні завдання 
(ст. 13 ГКУ), господарський договір (ст. 184 ГКУ), організаційно-
господарський договір (ст. 186 ГКУ), спільне виробництво та 
реалізація суб’єктами господарювання продукції, виконання 
робіт, надання послуг тощо.

Об’єктивно у сфері регулювання економіки виникають й 
інші відносини, що не є господарськими та не регулюються 
ГКУ. Так, відповідно до ст. 4 ГКУ, такими є:

– майнові та особисті немайнові відносини, що регулю-
ються Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ). Так, відповід-
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но до ст. 1 ЦКУ, відносини, що регулюються цивільним законо-
давством, – це особисті немайнові та майнові відносини (ци-
вільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному 
волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. До май-
нових відносин, заснованих на адміністративному або іншому 
владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а та-
кож до податкових, бюджетних відносин цивільне законодав-
ство не застосовується, якщо інше не встановлено законом. 
У ст. 9 ЦКУ встановлено, що положення цього Кодексу застосо-
вуються для врегулювання відносин, що виникають у сферах 
використання природних ресурсів та охорони довкілля, а та-
кож до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульо-
вані іншими актами законодавства. Законом можуть передба-
чатись тільки особливості регулювання майнових відносин у 
сфері господарювання;

– земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відноси-
ни щодо використання й охорони рослинного і тваринно-
го світу, територій та об’єктів природно-заповідного фон-
ду, атмо сферного повітря (регулювання таких відносин здій-
снюється відповідними кодексами та законами: Земельним 
кодексом України, Кодексом України про надра, Лісовим ко-
дексом Украї ни, Водним кодексом України, Законом Украї-
ни «Про охорону навколишнього природного середовища» 
від 25.06.1991 р. № 1264-XII, Законом України «Про тварин-
ний світ» від 13.12.2001 р. № 2894-III, Законом України «Про 
рослинний світ» від 09.04.1999 р. № 591-XIV, Законом Украї-
ни «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. 
№ 2456-XII, Законом України «Про охорону атмосферного по-
вітря» від 16.10.1992 р. № 2707-XII);

– трудові відносини, що регулюються Кодексом законів 
про працю України й іншими актами трудового законодавства;

– фінансові відносини за участю суб’єктів господарюван-
ня, що виникають у процесі формування та контролю вико-
нання бюджетів усіх рівнів (їх регулювання здійснюється Бю-
джетним кодексом України та іншими законами і підзаконни-
ми нормативно-правовими актами);

– адміністративні й інші відносини управління за участю 
суб’єктів господарювання, в яких орган державної влади 
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або місцевого самоврядування не є суб’єктом, наділеним 
гос подарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює 
організаційно-господарських повноважень щодо суб’єкта гос-
подарювання;

– відносини за участю суб’єктів господарювання, що ви-
никають у процесі виконання вимог законодавства, яке регу-
лює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення.

Об’єктивно, що у сфері регулювання економіки виникають 
й інші відносини, що не є господарськими і відповідно не регу-
люються ГКУ. Розмежування відносин у сфері господарювання 
з іншими видами відносин передбачено у ст. 4 цього ж Кодексу.

Таке розмежування має суттєве значення для правильного 
застосування відповідних положень і ГКУ, і інших нормативно-
правових актів. Проаналізована стаття дає змогу більш чітко 
окреслити предмет регулювання, визначений у ст. 1 ГКУ, вка-
зуючи на види відносин, до яких не застосовуються його по-
ложення. Необхідність такої вказівки зумовлена тим, що дея-
кі види відносин мають схожі ознаки з господарськими відно-
синами, що іноді ускладнює визначення їх предметної належ-
ності у правовому регулюванні господарської діяльності, на-
самперед під час вирішення господарських спорів5.

Першу групу таких відносин становлять майнові та осо-
бисті немайнові відносини, котрі регулюються цивільним 
законо давством, насамперед ЦКУ. Враховуючи, що всі види 
господарських відносин, зазначені у ст. 3 ГКУ, мають характер 
переважно майнових чи пов’язаних із ними організаційних 
відносин, а предметом його регулювання визначено майнові 
й особисті немайнові відносини (цивільні відносини), вини-
кає потреба розмежувати у цій частині предмети регулюван-
ня вказаних кодексів.

З огляду на те, що предметом регулювання ГКУ є відноси-
ни, що виникають у процесі організації та здійснення госпо-
_____________________________________________

5 Державне регулювання господарської діяльності: курс лекцій / Г. В. Смо-
лин. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 
С. 170–174.
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дарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також 
між цими суб’єктами й іншими учасниками відносин у сфері 
господарювання (тобто господарські відносини), принципо-
вими критеріями розмежування господарських і цивільних 
відносин є сфера відносин та склад суб’єктів відносин. Зва-
жаючи на це, предметом регулювання ГКУ не є майнові та інші 
відносини, що виникають між негосподарюючими суб’єктами. 
Так само, відповідно до ч. 3 ст. 175 ГКУ, не є предметом його ре-
гулювання відносини, що виникають між суб’єктами господа-
рювання та негосподарюючими суб’єктами – громадянами.

Однак майнові відносини суб’єктів господарювання з юри-
дичними особами (зокрема тими, що не є суб’єктами господа-
рювання) підпадають під дію ГКУ. Отже, перевезення ванта-
жів, забезпечення енергопостачання установам органів влади 
тощо регулюються господарським законодавством, а переве-
зення пасажирів та багажу чи енергопостачання громадян-
споживачів – цивільним законодавством. 

Практичне розрізнення господарських і цивільних від-
носин також виявляється у підпорядкуванні їх різній судовій 
юрисдикції. Зокрема справи, що виникають із господарських 
правовідносин, розглядаються в порядку господарського су-
дочинства, а із цивільних – у порядку цивільного судочинства. 

Згідно з ч. 2 ст. 4 ГКУ, визначаються особливості регулю-
вання майнових відносин суб’єктів господарювання, встанов-
люючи, що Кодекс – спеціальний закон у сфері правового ре-
гулювання майнових відносин, учасником яких є суб’єкт гос-
подарювання, і щодо регулювання яких загальним законом є 
ЦКУ. Крім того, вказане положення означає, що до господар-
ських майнових відносин, які не врегульовані ГКУ, можуть за-
стосовуватися за аналогією відповідні норми цивільного зако-
нодавства, з урахуванням конституційних основ правопорядку 
в сфері господарювання, зазначених у ст. 5 ГКУ. Тому не зовсім 
коректним є визначення у ст. 175 ГКУ майново-господарських 
зобов’язань як цивільно-правових зобов’язань, що виникають 
у сфері господарювання між учасниками господарських відно-
син при здійсненні господарської діяльності, оскільки сфера 
цивільних відносин і сфера господарювання – це різні сфери, з 
різним складом учасників відносин; кожна з них регулю ється 
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окремою галуззю законодавства: одна – цивільним, інша – гос-
подарським законодавством. Призначення коментованої стат-
ті полягає в тому, щоб розмежувати правове регулювання гос-
подарських відносин із правовим регулюванням інших ви-
дів відносин, зокрема цивільних, і водночас визначити поря-
док застосування до господарських відносин, не врегульова-
них ГКУ, правил інших законів, що регулюють схожі відносини.

Другу групу відносин, які не є предметом регулювання 
ГКУ, становлять земельні, гірничі, лісові та водні відносини, а 
також відносини щодо використання й охорони рослинного і 
тваринного світу, територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, атмосферного повітря. Особливість цієї групи відно-
син полягає в тому, що вони стосуються природних ресурсів, 
які, згідно зі ст. 13 Конституції України, є об’єктами права влас-
ності українського народу і тому передбачають особливий ре-
жим правового регулювання. Основоположним законодавчим 
актом щодо цієї групи відносин є Закон України «Про охоро-
ну навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. 
№ 1264-XII, на основі якого у системі національного законо-
давства сформовано спеціальні сфери та самостійні галузі за-
конодавства. 

Так, земельні відносини регулюються Земельним ко-
дексом України, іншими законами та актами земельного зако-
нодавства. Гірничі відносини є предметом регулювання зако-
нодавства про надра, зокрема Кодексу України про надра, Гір-
ничого закону України від 06.10.1999 р. № 1127-XIV тощо. Лі-
сові відносини регулює лісове законодавство – Лісовий кодекс 
України, інші закони та акти законодавства, що видаються від-
повідно до вказаних законів. Водні відносини регулюються 
водним законодавством – Водним кодексом України, іншими 
законами та актами законодавства, що видаються відповід-
но до цих законів. Окремими актами законодавства регулю-
ються відносини щодо використання й охорони рослинного та 
тваринного світу, територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, атмосферного повітря.

Третя група відносин – трудові відносини, які також не є 
предметом регулювання ГКУ, а регулюються самостійною га-
луззю законодавства про працю. До нього належить Кодекс за-
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конів про працю України, значна кількість інших законодав-
чих та підзаконних актів. Враховуючи розвиненість і багато-
манітність трудових відносин в організаціях – суб’єктах госпо-
дарювання, у ГКУ містяться окремі положення, які стосуються 
визначення обов’язків суб’єктів господарювання або держав-
них органів щодо забезпечення належних умов реалізації гро-
мадянами їх конституційного права на працю у цій сфері.

Четверту групу відносин, що не є предметом регулювання 
ГКУ, становлять фінансові відносини за участю суб’єктів гос-
подарювання, що виникають у процесі формування та контр-
олю виконання державного і місцевих бюджетів. Це насампе-
ред бюджетні відносини, які є предметом регулювання бю-
джетного законодавства, що складається з Бюджетного кодек-
су України, щорічних законів про державний бюджет тощо. До 
цієї групи належать також податкові відносини, регулювання 
яких здійснюється ПКУ, прийнятим Верховною Радою України 
02.12.2010 р.

П’яту групу відносин, які не є предметом регулювання ГКУ, 
становлять адміністративні й інші відносини управління за 
участі суб’єктів господарювання, в яких органи державної вла-
ди або орган місцевого самоврядування не є суб’єктом, наді-
леним господарською компетенцією, і безпосередньо не здій-
снює організаційно-господарських повноважень щодо суб’єкта 
господарювання. Йдеться про визначені ГКУ відносини управ-
ління, пов’язані зі здійсненням органами держави та місцево-
го самоврядування повноважень щодо визначення та реаліза-
ції основних напрямів економічної політики (ст. 10), прогно-
зування та планування економічного і соціального розвитку 
(ст. 11), застосування засобів державного регулювання госпо-
дарської діяльності (ст. 12), а також державного контролю та 
нагляду за господарською діяльністю (ст. 19). Виняток станов-
лять відносини управління за участю суб’єктів господарюван-
ня, що виникають у процесі реалізації правил конкуренції та 
норм антимонопольного регулювання (ч. 4 ст. 18, ст. 41) тощо.

Зазначимо, що під час розмежування відносин у сфері гос-
подарювання з іншими видами відносин простежуються такі 
особливості.



40

Поняття «інші відносини» не означає, що вони не є гос-
подар сь кими. Такі відносини також можуть належати до гос-
подарських, однак не регулюються ГКУ, а є предметом регу-
лювання інших галузей права. Наприклад, у ст. 148 ГКУ перед-
бачено можливість використання господарюючими суб’єктами 
землі. Однак земельні правовідносини та правовий режим ви-
користання земель регулюються Земельним ко дек сом Украї-
ни, Законом України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. 
№ 161-XIV тощо. Такі відносини належать до господарських, 
але не вважаються відносинами у сфері госпо дарювання, які 
визначаються у ст. 4 ГКУ, тощо.

§ 5. Господарське право як галузь правової науки 
і навчальна дисципліна

Господарське право є галуззю правової науки й однією із 
правових навчальних дисциплін.

У теорії права будь-яка правова наука розглядається як 
система знань про об’єктивні закономірності розвитку держа-
ви і права та їх місце у суспільному житті, відокремлюючи її як 
самостійну галузь серед інших суспільних наук. Загалом вона є 
багатоаспектною, пов’язаною з правовим дослідженням наяв-
них і перспективних галузей права. Однією з них є галузь нау-
ки господарського права.

Як галузь науки права вона відображає історію встанов-
лення і розвитку державного регулювання економіки, най-
більш глибоку сутність господарських відносин ринкової еко-
номіки і спрямована на вирішення сучасних проблем їх роз-
витку в умовах обмеженості природних ресурсів, економічної 
кризи та посткризового становлення економіки. У загально-
му розумінні мета науки господарського права – це теоретич-
не відображення всіх виявів господарського регулювання в 
економіці. Як справедливо визначає член-кореспондент АПрН 
України Г. Л. Знаменський, наука господарського права завжди 
тримала в центрі уваги таку проблематику, виконуючи вод-
ночас функції теорії господарського законодавства. Вона та-
кож створює такі інструменти, які закладають міцну наукову 
ос нову для практичного вивчення дієвості, результатив ності, 
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корисності, а загалом ефективності господарського законо-
давства6.

Господарське право як наука також вивчає історію вста-
новлення і розвитку системи правового регулювання госпо-
дарських відносин в Україні та за кордоном, виявляє законо-
мірності, тенденції, прогалини правового регулювання госпо-
дарських відносин і напрацьовує рекомендації щодо вдоскона-
лення і правового регулювання, і правозастосовчої практики.

Завданнями науки господарського права є:
– забезпечення обґрунтованості й ефективності нормо-

творчого процесу;
– визначення критеріїв оцінки відповідності господар-

ського права (як галузі права) закономірностям і принципам 
правового регулювання;

– розробка найоптимальніших механізмів реалізації 
норм господарського права;

– створення єдиного понятійного апарату господарсь-
кого права;

– пояснення правотворчих і правозастосовних рішень та 
прогнозування наслідків порушення закономірностей право-
вого регулювання.

Предметом науки господарського права є:
 – історія розвитку господарського законодавства і нау-

ки господарського права (у дорадянський, радянський та піс-
ля радянський час);

– правове регулювання господарської діяльності, зокре-
ма формування господарського законодавства та його право-
вого застосування;

– норми права ЄС, США, Японії і т. д.;
– методи вивчення чинного господарського права;
– організація реалізації господарського права у народно-

му господарстві тощо.
Функціями науки господарського права є:
– економіко-політична, що виражається в тому, що гос-

подарське законодавство розглядається як важливий засіб 
економічної політики держави;
_____________________________________________

6 Проблеми господарського права і методика його викладання: зб. наук. пр. / 
редкол.: В. К. Мамутов (відп. ред.) та ін.; НАН України. Інститут економіко-
правових досліджень. – Донецьк: ТОВ «Юго – Восток, ЛТД», 2006. – С. 408–410.
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– константаційна, що полягає у реальності та об’єктивній 
оцінці норм господарського права;

– інтерпретаційна, яка полягає у поясненні норм гос-
подарського законодавства та інших господарсько-правових 
явищ;

– систематизації знань про господарське законодавство і 
право у зв’язку з необхідністю об’єднання знань про господар-
ське право в єдину систему, підпорядкування їх єдиним науко-
вим цілям, завданням і принципам;

– інструментальна, яка полягає в тому, що наука госпо-
дарського права створює інструменти для практичного ви-
вчення дієвості та корисності господарського законодавства і 
права;

– практична організаторська, яка полягає в розроб-
ці конкретних методів і засобів перетворення господарських 
відносин для забезпечення економічних реформ і адаптації 
україн ського законодавства до законодавства Європейського 
Союзу, а також до міжнародних правових стандартів;

– прогностична, що спрямована на підготовку прогнозу 
розвитку господарського законодавства на перспективу.

Правові проблеми науки господарського законодавства є 
об’єктом досліджень юридичних науково-дослідних установ, 
насамперед академічного рівня: Національна академія наук 
України, Інститут держави і права імені В. І. Корецького, Ін-
ститут економіко-правових досліджень НАН України, Інсти-
тут приватного права і підприємництва АПрН України, Ака-
демія правових наук України та галузеві академії. Широкий 
спектр господарсько-правових досліджень проводиться у ви-
щих юридичних навчальних закладах та юридичних факуль-
тетах, у яких є відповідні кафедри.

Господарське право як навчальна дисципліна юридично ви-
значена і конкретніше представлена у навчальних планах ви-
щих навчальних закладів і юридичних факультетів спеціаль-
ності «Правознавство», а також в економічних, управлінських 
та інших. Хоча назва дисципліни цієї не однакова («господар-
ське законодавство», «підприємницьке право»), її зміст визна-
чають конституційні засади, ГКУ і господарське законодав-
ство, хоч у різних обсягах навчального матеріалу, залежно від 
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рівня акредитації вишу та профілю підготовки майбутніх спе-
ціалістів.

Предметом господарського права як навчальної дисциплі-
ни є ті суспільні економіко-правові відносини, в які вступа-
ють суб’єкти господарювання з метою здійснення виробничо-
господарської та підприємницької діяльності.

Господарське право як навчальна дисципліна вивчає сут-
ність знань і навичок правового регулювання господарської 
діяльності та використання відповідних правових норм у 
практиці професійної юридичної діяльності.

За такого розуміння зміст навчальної дисципліни «Гос-
подарське право України» відображений у ГКУ і на його 
базі господарському законодавстві України та міжнародних 
нормативно-правових актах. Тут доречно зауважити, що від-
повідно до Закону України «Про міжнародні договори Украї-
ни» від 29.06.2004 р. № 1906-IV, коли міжнародні договори ра-
тифіковані Верховною Радою України, то вони є невід’ємною 
частиною національного законодавства України і застосову-
ються в законному порядку, передбаченому для норм україн-
ського законодавства. У зв’язку з ратифікацією ці питання ста-
ють актуальнішими.

Традиційно навчальна дисципліна, зокрема господарське 
право, має логічну структуру та поділяється на загальну й 
особ ливу (спеціальну) частини.

У загальній частині, відповідно до Програми навчальної 
дисципліни, передбачено вивчення і засвоєння студентами 
матеріалів про засадничі положення правового забезпечення 
господарської діяльності.

У спеціальній частині господарського права як навчальної 
дисципліни буде запропонований матеріал щодо правового 
регулювання функціональних видів господарської діяльнос-
ті (економічної конкуренції, ринку цінних паперів, цін і ціно-
утворення, інвестиційної й інноваційної діяльності, іноземно-
го інвестування) та в окремих галузях і сферах господарсько-
го життя (електроенергетиці, аграрно-промисловому секторі, 
будівельній діяльності, харчовій промисловості, торговельній 
діяльності, побутовому обслуговуванні, зовнішньоекономіч-
ній діяльності тощо).
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Контрольні питання
1. Проаналізуйте об’єктивність господарської діяльності.
2. Визначте поняття й ознаки господарської діяльності.
3. Що становить зміст господарської діяльності?
4. Назвіть і поясніть види господарської діяльності?
5. Визначте поняття «господарське право».
6. Що є предметом правового регулювання господарського 

права?
7. 3а якими принципами функціонує господарське право?
8. Поясніть поняття й ознаки господарського законодавства?
9. Що становить систему господарського законодавства?
10. Які є основні напрями вдосконалення господарського зако-

нодавства?
11. У чому полягає зміст галузі правової науки господарського 

права?
12. Що є предметом господарського права як навчальної дисци-

пліни?
13. Назвіть види господарських правовідносин.
14. Вкажіть зміст і особливості організаційно-господарських 

правовідносин?
15. Визначте зміст і особливості господарсько-виробничих пра-

вовідносин.
16. Назвіть і поясніть методи державного регулювання госпо-

дарських відносин.
17. Вкажіть види відносин в економіці, що не є господарськими.

Ситуаційне завдання. Нормативно-правовий акт, виданий 
Міністерством фінансів України, розташованим у м. Києві, було за-
реєстровано у головному управлінні юстиції м. Києва.

Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству 
Украї ни?

Який порядок установлено для державної реєстрації норма-
тивно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади.
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Р о з д і л   2
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

§ 1. Регулювання підприємницької діяльності 
як засіб підтримки підприємництва

Значення впливу держави на розвиток економіки зага-
лом та підприємництва зокрема визначається ефективністю 
механізмів, методів і засобів, за допомогою яких вирішують-
ся соціально-економічні й інші завдання, з обов’язковим ура-
хуванням охорони публічних і приватних інтересів. У цьому 
й полягає основне завдання такого державного регулюван-
ня. Основою ефективного державного регулювання підпри-
ємницької діяльності є поєднання економічних, правових та 
управлінських функцій.

Особливість державного регулювання зазвичай розкри-
вається через категорію «діяльність». Тому державне регулю-
вання підприємницької діяльності є управлінською діяльніс-
тю держави в особі відповідних уповноважених органів, спря-
мованою на впорядкування економічних відносин у сфері під-
приємництва з метою захисту публічних і приватних інте ресів 
їх учасників.

Для характеристики державного впливу в сфері підприєм-
ницької діяльності разом із поняттям «державне регулюван-
ня» часто використовують такі суміжні категорії, як «держав-
не управління» та «державна політика». В юридичній  літера-
турі є декілька підходів до трактування співвідношення по-
нять «державне регулювання» та «державне управління». Зо-
крема деякі автори розмежовують ці поняття, інші трансфор-
мують державне управління в державне регулювання або 
включають державне управління до ширшого поняття «дер-
жавне регулювання», окрема група науковців визнає держав-
не регулювання частиною державного управління.

В. В. Добровольська вважає державне регулю вання та 
державне управління окремими видами діяльності держави 
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в межах впливу на економіку, які не співвідносяться як родове 
і видове поняття7.

Науковець О. В. Гарагонич зазначає, що державне управ-
ління передбачає пряме і безпосереднє втручання органів дер-
жави в економіку з використанням адміністративних методів 
регулювання, тоді як державне регулювання дає змогу вико-
ристовувати ширший спектр засобів та інструментів, зокрема 
методи і засоби непрямого регулювання ринкових відносин8.

Поняття «державне регулювання господарської діяльнос-
ті», запропоноване В. С. Щербиною, – це здійснений державою 
в особі її компетентних органів комплекс економіко-правових, 
організаційно-правових та юридичних заходів щодо упоряд-
кування діяльності господарських організаціїй і фізичних 
осіб-підприємців із метою реалізації економічної політики, ви-
конання цільових економічних та інших програм економічно-
го і соціального розвитку шляхом застосування різноманітних 
заходів і механізмів такого регулювання. Водночас дослідник 
вважає, що правові засоби державного регулювання є закріп-
леними в правовій (юридичній формі засобами (інструмента-
ми, знаряддям) економічного, організаційного та правового 
впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання9.

Н. О. Саніахметова вважає, що державне регулювання під-
приємницької діяльності – це діяльність держави в особі її ор-
ганів, спрямована на забезпечення публічних інтересів шля-
хом використання засобів впливу на підприємницькі відноси-
ни та поведінку суб’єктів підприємницької діяльності10. Під-
ставою державного регулювання підприємництва є необхід-
_____________________________________________

7 Добровольська В. В. Місце і роль держави в регулюванні підприємниць-
кої діяльності / В. В. Добровольська // Університетські наукові записки. – 
2005. – № 1–2 (13–14). – С. 157.

8 Гарагонич О. В. Теоретичні питання державного регулювання господар-
ської діяльності / О. В. Гарагонич [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurnpo/2010_1/141-147.pdf. – 
С. 145.

9 Щербина В. С. Поняття та види засобів державного регулювання госпо-
дарської діяльності / В. С. Щербина // Вісник Київського університету іме-
ні Тараса Шевченка. – 2012. – № 94. – С. 11.

10 Господарське право України: навч. посібник / за заг. ред. проф. Н. О. Сані ах-
метової. – Х.: Одіссей, 2005. – С. 32.



47

ність забезпечення реалізації й охорони публічних (держав-
них і суспільних) інтересів.

Державне регулювання підприємницької діяльності роз-
глядається як форма державного впливу на господарську 
діяль ність недержавних господарюючих суб’єктів. Воно ви-
ражається у державній регуляторній політиці держави, спря-
мованій на забезпечення умов збалансованості її втручан-
ня у розвиток підприємництва. Здійснення державного ре-
гулювання господарської діяльності, зокрема підприємни-
цтва, перед бачені Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 
01.09.2003 р. № 1160-IV (далі – Закон).

Згідно з цим Законом, державна регуляторна політика – 
це напрям державної політики, спрямований на вдоскона-
лення правового регулювання господарських відносин, а та-
кож адміністративних відносин між регуляторними органами 
або іншими органами державної влади та суб’єктами господа-
рювання, спрямована на недопущення прийняття економічно 
недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшен-
ня втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання 
та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, 
що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановле-
ні Конституцією та законами України.

Принципами державної регуляторної політики є:
– доцільність – обґрунтована необхідність державно-

го регулювання господарських відносин із метою вирішення 
наяв ної проблеми;

– адекватність – відповідність форм та рівня державно-
го регулювання господарських відносин потребі у вирішенні 
проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнят-
них альтернатив;

– ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії 
регуляторного акта максимально можливих позитивних ре-
зультатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів 
суб’єктів господарювання, громадян та держави;

– збалансованість – забезпечення у регуляторній діяль-
ності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і 
держави;
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– передбачуваність – послідовність регуляторної діяль-
ності, відповідність її цілям державної політики, а також пла-
нам з підготовки проектів регуляторних актів, що дає змогу 
суб’єктам господарювання планувати їхню діяльність;

– прозорість та врахування громадської думки – від-
критість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій 
регуля торних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльнос-
ті, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, 
зау важень та пропозицій, наданих у встановленому законом 
порядку фізичними й юридичними особами, їх об’єднаннями, 
обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регулятор-
них актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
інформування громадськості про здійснення регуляторної 
діяль ності.

Підставою державного регулювання підприємництва є 
ст. 42 ГКУ, в якій передбачена необхідність забезпечення реа-
лізації й охорони публічних (державних і суспільних) та при-
ватних інтересів.

Таке регулювання діяльності суб’єктів підприємництва 
має бути збалансованим і спрямованим на досягнення еконо-
мічних і соціальних результатів та одержання прибутку під-
приємцем. Співвідношення публічних і приватних інтересів 
під час здійснення державного регулювання підприємницької 
діяльності має виявлятися у такому державному впливі, яке 
дає змогу суб’єктам підприємництва ефективно розвиватися 
і водночас забезпечує необхідні публічні потреби й інтереси.

Основною правовою формою державного впливу на роз-
виток підприємництва є нормативне регулювання. Його зміст 
полягає у встановленні компетентними державними орга-
нами правил здійснення господарської діяльності. Це, зокре-
ма, визначення: системи типових заходів законодавчого, ви-
конавчого та контролюючого характеру; правового статусу 
суб’єктів господарювання; правового режиму їхнього майна; 
порядку укладання господарських договорів і виконання гос-
подарських операцій; порядку розгляду господарських спорів, 
механізму захисту прав та законних інтересів реалізації ком-
плексної програми розвитку підприємництва. В комплексі це 
дає змогу поєднати ринкові та державно-правові способи гос-
подарювання.
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Як зазначено у ч. 3 ст. 8 ГКУ, одним із напрямів регулятор-
ної політики, оптимізації правового регулювання економіч-
них відносин є визначення меж державного втручання в еко-
номічну діяльність. Безпосередня участь держави, органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування у гос-
подарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конститу цією 
та законами України. Зокрема межі державного втручання в 
економічну діяльність визначені такими двома параметрами: 
контроль над господарською діяльністю шляхом державної 
реєстрації її суб’єктів; визначення сфер державного контролю 
і нагляду за господарською діяльністю.

Зокрема держава здійснює контроль і нагляд за господар-
ською діяльністю суб’єктів господарювання тільки у таких 
сферах:

– збереження та витрачання коштів і матеріальних цін-
ностей суб’єктами господарських відносин (за станом і досто-
вірністю бухгалтерського обліку та звітності);

– фінансових, кредитних відносин, валютного регулю-
вання та податкових відносин (за додержанням суб’єктами 
господарювання кредитних зобов’язань перед державою і 
розрахункової дисципліни, дотриманням вимог валютного за-
конодавства, податкової дисципліни);

– цін і ціноутворення (з питань додержання суб’єктами 
господарювання державних цін на продукцію і послуги);

– монополізму та конкуренції (з питань додержання 
антимонопольно-конкурентного законодавства);

– земельних відносин (за використанням і охороною 
земель);

– водних відносин і лісового господарства (за викорис-
танням та охороною вод і лісів, відтворенням водних ресурсів 
і лісів);

– виробництва і праці (за безпекою виробництва і пра-
ці, додержанням законодавства про працю; за пожежною, еко-
логічною, санітарно-гігієнічною безпекою; за дотриманням 
стандартів, норм і правил, якими встановлено обов’язкові ви-
моги щодо умов здійснення господарської діяльності);

– споживання (за якістю і безпечністю продукції та 
послуг);
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– зовнішньоекономічної діяльності (з питань техно-
логічної, економічної, екологічної та соціальної безпеки).

Ці сфери діяльності належать до тих, які, згідно зі ст. 92 
Конституції України, визначаються виключно законами.

Державний контроль і державний нагляд за господар-
ською діяльністю здійснюються органами державної влади та 
уповноваженими на це посадовими особами, їх статус, загаль-
ні умови і порядок здійснення контролю та нагляду визнача-
ються законами. Незаконне втручання та перешкоджання гос-
подарській діяльності суб’єктів господарювання з боку орга-
нів державної влади, їх посадових осіб під час здійснення ними 
державного контролю та нагляду забороняються.

Органи державної влади і посадові особи зобов’язані здій-
снювати інспектування та перевірки діяльності суб’єктів гос-
подарювання неупереджено, об’єктивно та оперативно, до-
тримуючись вимог законодавства та поважаючи права і закон-
ні інтереси цих суб’єктів. Забороняється вимагати від суб’єктів 
господарювання надання статистичної інформації та інших 
даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, 
встановленого законом. Водночас він має право на одержан-
ня інформації про результати інспектування і перевірок його 
діяль ності не пізніш як через 30 днів після їх закінчення, якщо 
інше не передбачено законом. Дії та рішення державних орга-
нів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які здій-
снювали інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені 
суб’єктом господарювання у встановленому законодавством 
порядку.

Здійснення державної регуляторної політики відповід-
ними контролюючими органами інтерпретується як порядок 
планування діяльності з підготовки регуляторних актів, роз-
гляду проектів цих актів, забезпечення принципу прозорос-
ті та врахування громадської думки у реалізації цієї політи-
ки, а також порядок відстеження результативності та перегля-
ду прийнятих регуляторних актів. В їх основі системний ана-
ліз впливу чинників, які суттєво впливають на якість регуля-
торних актів. Вони поділяються на нематеріальні (духовні) та 
матеріальні (інституціональні), які, своєю чергою, ще струк-
туруються. Йдеться, зокрема, про створення всім суб’єктам 
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під приємницької діяльності умов для вільного доступу до 
всіх елементів ринку за єдиними правилами, гарантування 
захисту їх законних прав та інтересів у відносинах з іншими 
суб’єктами й органами влади.

Як відомо, сферу господарських відносин становлять 
госпо дарсько-виробничі, організаційно-господарські та внут-
ріш ньо господарські відносини.

Водночас предметом державної регуляторної політи-
ки можуть бути лише організаційно-господарські відноси-
ни (відносини між суб’єктами господарювання та суб’єктами 
організаційно-господарських повноважень у процесі управ-
ління господарською діяльністю). Інші господарські відноси-
ни не належать безпосередньо до державної регуляторної, а 
до іншої політики, наприклад недержавної корпоративної. 
Метою правового забезпечення державної регуляторної полі-
тики є створення правопорядку в сфері господарювання. Цей 
порядок в Україні формується на основі оптимального поєд-
нання ринкового саморегулювання економічних відносин 
суб’єктів господарювання та державного регулювання макро-
економічних процесів, виходячи з конституційної вимоги від-
повідальності держави перед людиною за свою діяльність і 
визначення України як суверенної та незалежної, демократич-
ної, соціальної, правової держави.

Процес правового регулювання підприємницької діяль-
ності складається з декількох стадій:

1. Правова регламентація підприємницької діяльнос-
ті. На цій стадії передбачається розробка правових норм як 
загальнообов’язкових правил поведінки під час здійснення 
підприємницької діяльності.

2. Виникнення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, 
тобто перехід від загальних приписів правових норм до кон-
кретної моделі господарської діяльності конкретних господа-
рюючих суб’єктів.

3. Реалізація (фактичне застосування) суб’єктивних справ 
і юридичних обов’язків.

Держава для реалізації економічної політики, вико нан-
ня цільових програм економічного і соціального розвитку 
за стосовує різноманітні засоби і механізми регулювання 
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господарської діяльності. Відповідно до ст. 12 ГКУ, основними 
засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів 
господарювання і підприємницької діяльності є: державне 
за мов лення; ліцензування і квотування; стандартизація та 
сертифікація; податки; регулювання цін і тарифів; надання 
ін вестиційних, податкових та інших пільг; дозвільна система 
тощо.

Зміст основних засобів регулювального впливу на діяль-
ність суб’єктів господарювання полягає у тому, що:

Першим із перелічених засобів є державне замовлення. 
Державне замовлення, відповідно до ст. 13 ГКУ, є засобом дер-
жавного регулювання економіки шляхом формування на дого-
вірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції (робіт, 
послуг), необхідної для пріоритетних державних потреб, роз-
міщення державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї 
продукції (виконання робіт, надання послуг) серед суб’єктів 
господарювання, незалежно від їх форми власності. Постав-
ки продукції для пріоритетних державних потреб забезпечу-
ються за рахунок коштів Державного бюджету України та ін-
ших джерел фінансування. Поставки товарів, робіт і послуг 
для виконання регіональних програм забезпечується за раху-
нок коштів республіканського бюджету Автономної Республі-
ки Крим і місцевих бюджетів.

Загальний порядок формування державного замовлення 
на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт надання 
послуг для задоволення державних потреб визначається за-
конами України, зокрема Законом України від 25.12.2015 р. 
№ 922-VIII «Про публічні закупівлі» та Законом України від 
24.01.1997 р. № 51/97-ВР «Про державний матеріальний ре-
зерв» тощо.

Виконання функцій спеціально уповноваженого цен-
трального органу виконавчої влади з питань координації за-
купівель товарів, робіт і послуг за державні кошти покладе-
но на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку). На офіційному веб-сайті цього мі-
ністерства відкрито окремий розділ «Державні закупівлі», на 
якому розміщуються нормативно-правові акти у сфері дер-
жавних закупівель, а також його роз’яснення щодо порядку за-
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стосування законодавства у сфері закупівель, а також введено 
в дію версію веб-порталу «Державні закупівлі» в мережі Інтер-
нет http://www.tender.me.gov.ua. Веб-портал з питань держав-
них закупівель створено з метою забезпечення відкритості та 
прозорості процесу державних закупівель, підвищення ефек-
тивності їх проведення.

Зазначимо, що діяльність нашої держави спрямована на 
реформування державних закупівель шляхом запроваджен-
ня, зокрема, системи електронних торгів. Повний перехід на 
електронний формат державних закупівель було затвердже-
но Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Це 
системний документ, який закріплює правові засади рефор-
ми сфери державних закупівель, – нові правила гри, які дають 
змогу знизити корупційні ризики до мінімуму. Основні поло-
ження цього Закону були сформульовані на базі результатів 
роботи електронної системи державних закупівель Prozorro. 
Закон поширюється на всіх замовників (в розумінні цього за-
конодавчого акта). Всі надпорогові закупівлі (тобто ті, вар-
тість яких дорівнює або є більшою за вартість, що встановлена 
в абз. 2 та 3 ч. 1 ст. 2 Закону) мають здійснюватись через елек-
тронну систему закупівель. Здійснення допорогових закупі-
вель (тобто тих, вартість яких є меншою за вартість, що вста-
новлена в абз. 2 та 3 ч. 1 ст. 2 Закону) через електронну систе-
му закупівель, залежить від бажання відповідної «бюджетної» 
особи (згідно з абз. 4 та 5 ч. 1 ст. 2 Закону). Зазначимо, що сис-
тема Prozorro є складовою електронної системи закупівель. 
Так, у п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону визначено, що електронна систе-
ма закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система, що 
забезпечує проведення процедур закупівель, створення, роз-
міщення, оприлюднення та обмін інформацією і документа-
ми в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал 
Уповноваженого органу (тобто система Prozorro), авторизова-
ні електронні майданчики, між якими забезпечено автоматич-
ний обмін інформацією та документами.

Окремими засобами державного регулювання у сфері 
господарювання є ліцензування певних видів господарської 
діяль ності та квотування, що спрямовані на забезпечення 
єдиної державної політики в цій сфері та захист економічних 
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і соціаль них інтересів держави, суспільства й окремих спо-
живачів. Правові засади ліцензування певних видів господар-
ської діяльності та квотування визначено у ст. 14 ГКУ, виходя-
чи з конституційного права кожного на здійснення незаборо-
неної законом підприємницької діяльності.

За потреби держава застосовує квотування, встановлю-
ючи граничний обсяг (квоти) виробництва чи обігу певних 
товарів і послуг. Порядок квотування виробництва або обігу 
(включаючи експорт та імпорт), а також розподілу квот, вста-
новлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

До засобів регулювального впливу держави на діяльність 
суб’єктів господарювання належать також стандартизація і 
сертифікація. У сфері господарювання, згідно зі ст. 15 ГКУ, за-
стосовуються державні стандарти України; кодекси усталеної 
практики; класифікатори; технічні умови; міжнародні, регіо-
нальні та національні стандарти інших країн (відповідно до 
чинних міжнародних договорів України).

Норми застосування стандартів чи окремих їх положень є 
обов’язковими для таких категорій суб’єктів господарювання: 
учасників контракту щодо розробки, виготовлення чи поста-
чання продукції, якщо в ньому є посилання на певні стандар-
ти; виробника чи постачальника продукції, якщо він склав де-
кларацію про відповідність продукції певним стандартам чи 
застосував позначення цих стандартів у її маркуванні; вироб-
ника чи постачальника, якщо його продукція сертифікована 
за вимогами стандартів. У разі виготовлення продукції на екс-
порт, якщо контрактом визначено інші вимоги, ніж ті, що вста-
новлені нормативно-правовими актами України, дозволяєть-
ся застосування положень цього контракту, якщо вони не су-
перечать її законодавству в частині вимог до процесу виготов-
лення продукції, її зберігання та транспортування територією 
України.

Сертифікація – підтвердження відповідності якості про-
дукції та послуг вимогам стандартів (здійснюється з метою 
запобігання наданню послуг та реалізації продукції, небезпеч-
них для життя, здоров’я та майна громадян довкілля, сприян-
ня споживачеві у виборі продукції, створення умов для учас-
ті суб’єктів господарювання в міжнародному економічному, 
науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі).
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З боку держави використовуються також інші засоби 
впливу на процес підприємницької, комерційної діяльності 
господарюючих суб’єктів, серед яких слід виокремити префе-
ренції та квоти. Ці засоби найчастіше використовуються у сфе-
рі зов нішньоекономічної діяльності.

Важливу роль у механізмі державного регулювання госпо-
дарської діяльності відіграють податки. У ст. 17 ГКУ визначе-
но, що система оподаткування в Україні, податки і збори вста-
новлюються виключно законами України. Вона сформована за 
принципами економічної доцільності, соціальної справедли-
вості, поєднання інтересів суспільства, держави, територіаль-
них громад, суб’єктів господарювання та громадян. Із метою 
вирішення соціальних і економічних завдань держави закони, 
якими регулюються оподаткування суб’єктів господарювання, 
повинні передбачати: оптимальне поєднання фіскальної та 
стимулюючої функцій оподаткування; стабільність (незмін-
ність) протягом декількох років загальних правил оподатку-
вання; усунення подвійного оподаткування; узгодженість із 
податковими системами інших країн.

Відносини, що виникають у сфері оподаткування, визначе-
ні у ПКУ, який передбачає граничні розміри, визначає загаль-
ні засади встановлення податків і зборів, види податків і збо-
рів, які можуть справлятись із суб’єктів господарювання, ад-
міністрування, спеціальні податкові режими тощо. Водночас 
податки й інші обов’язкові платежі, що відповідно до закону 
включаються до ціни товарів (робіт, послуг) або відносяться 
на їх собівартість, сплачуються суб’єктами господарювання 
незалежно від результатів їх господарської діяльності.

Ще одним засобом регулюючого впливу держави на 
діяль ність суб’єктів господарювання є регулювання цін і та-
рифів (ст.ст. 189–192 ГКУ). Політика ціноутворення є складо-
вою загальної економічної та соціальної політики України і 
поширюється на всі підприємства й організації незалежно від 
форм власності, підпорядкованості й методів організації пра-
ці та виробництва.

Засобом регулюючого впливу держави на діяльність су-
б’єк тів підприємницької діяльності є дозвільна сис те ма, яка 
визначає правові й організаційні засади функціонування 
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дозвіль ної системи у сфері господарської діяльності та вста-
новлює порядок діяльності дозвільних органів, уповнова-
жених видавати документи дозвільного характеру. Дія та-
кої системи поширюється на дозвільні органи, адміністрато-
рів, упов но важений орган та суб’єктів господарювання, які ма-
ють намір провадити або провадять господарську діяльність, і 
не поширюється на відносини у сфері ліцензування господар-
ської діяльності, захисту економічної конкуренції, а також на 
дозвільну систему, яка поширюється на операції зі зброєю, бо-
йовими припасами, вибуховими матеріалами і речовинами, 
сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну діяльність 
у сфері використання ядерної енергії. Одним з основних прин-
ципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності є зменшення рівня державного регу-
лювання господарської діяльності.

Із метою встановлення єдиних критеріїв і до об’єктів, на 
експлуатацію яких потрібно отримувати різноманітні дозво-
ли, погодження висновки та інші дозвільні документи, і 
безпосередньо до процедур їх отримання, Верховна Рада Украї-
ни прийняла 06.09.2005 р. Закон України «Про дозвільну сис-
тему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), який ще 
нази вають дозвільним. Цим Законом визначено організаційні 
та правові засади державної політики у цій сфері, встанов лю-
ються вимоги до згаданої системи, окреслено нові підходи до 
процедури видачі дозволів. Закон спрямований на послідов-
не запровадження європейських принципів започаткування 
бізнесу.

Цим же Законом було утверджено норму щодо встанов-
лення виключно законам необхідності отримання того чи ін-
шого дозволу, а також окремі вимоги до порядку їх отримання 
(що змусило і центральні органи виконавчої влади, і органи 
місцевого самоврядування переглянути дозвільні документи, 
запровадженні підзаконними актами, та рішення місцевих рад 
із метою їх скасування). Запроваджено декларативний прин-
цип започаткування бізнесу, принцип організаційної єдності 
отримання документів.

Прикінцевим положенням Закону (ст. 11) встановлено ад-
міністративну відповідальність посадових осіб дозвільних ор-
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ганів за порушення процедур видачі документів відповідно до 
ст. 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня (далі – КУпАП).

Суб’єкт господарювання має право на одержання (перео-
формлення, анулювання) документів дозвільного характеру 
та подання декларацій за своїм місцезнаходженням або у ви-
падках, передбачених законом, – за місцем провадження діяль-
ності або місцезнаходженням об’єкта. Зазначимо, що рішен-
ня, прийняті дозвільним органом, підлягають обов’язковому 
оприлюдненню на порталі електронних сервісів.

§ 2. Дерегулювання підприємницької діяльності
Зі змісту регуляторної політики випливає розуміння де-

регулювання. Дерегулювання – сукупність спрямованих на 
зменшення втручання державних органів у підприємниць-
ку діяльність, усунення правових, адміністративних, еконо-
мічних та організаційних перешкод у розвитку підприємни-
цтва заходів. Дерегуляція (від лат. de... – префікс, що означає 
скасування, припинення, і regulаrе – впорядковувати) – форма 
державного впливу на суспільно-еконономічні процеси еко-
номіки, що полягає у запровадженні комплексу заходів, спря-
мованих на обмеження втручання органів виконавчої влади 
у фінан сово-економічну діяльність суб’єктів господарюван-
ня, усуненні адміністративних та організаційних перешкод у 
розвитку підприємницької ініціативи, а також запровадженні 
ефективних механізмів державного регулювання економічних 
процесів у державі з метою досягнення соціального й еконо-
мічного ефекту в сфері підприємництва. Окремою важливою 
функ цією дерегуляції слід вважати ліквідацію бюрократичних 
нашарувань у відносинах держави з суб’єктами підприємниць-
кої діяль ності, що сприяє розвитку підприємництва та підви-
щенню ефективності економічної політики держави.

Для забезпечення досягнення зазначеної мети дерегулю-
вання передбачає:

– спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації 
суб’єктів підприємницької діяльності;

– скорочення переліку видів господарської діяль-
ності, що підлягають ліцензуванню, вимагають одержання 
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сертифікатів та будь-яких інших дозволів на здійснення під-
приємницької діяльності;

– лімітування перевірок і контролю за діяльністю су-
б’єктів господарювання, скорочення перевірок;

– спрощена система митного оформлення вантажів;
– забезпечення безкоштовного доступу підприємців до 

нормативно-правових актів, виконання вимог яких перевіря-
ється з контролюючими, тощо.

Із метою зменшення втручання державних органів у під-
приємницьку діяльність Президентом України було видано 
Указ від 23.07.1998 р. № 817/98 «Про деякі заходи з дерегу-
лювання підприємницької діяльності», який встановив поря-
док проведення перевірок фінансово-господарської діяльнос-
ті суб’єктів підприємницької діяльності.

Сучасний етап законодавчого забезпечення питань де-
регуляції поновився із прийняттям Закону України від 
15.04.2014 р. № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо спрощення порядку відкриття біз-
несу», який закріпив спрощення та здешевлення процеду-
ри започаткування бізнесу в Україні (зменшення сфери вико-
ристання печаток у господарській діяльності; скасування про-
ставлення електронного цифрового підпису на документах, 
що подаються на державну реєстрацію; скасування реєстра-
ційного збору за проведення державної реєстрації юридичної 
особи та фізичної особи-підприємця тощо).

У Законі України від 23.03.2017 р. № 1982-VIII «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо ви-
користання печаток юридичними особами та фізичними-
особами підприємцями» передбачено виключення вимоги про 
обов’язкове використання печаток та неможливість визнання 
документа недійсним у зв’язку з відсутністю печатки.

Одним із напрямів оптимізації правового регулювання 
економічних відносин і дерегулювання є визначення меж дер-
жавного втручання в господарську діяльність. Безпосередня 
участь держави, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у такій діяльності, відповідно до ч. 3 ст. 8 ГКУ, 
може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Вона 
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визначена такими двома параметрами, як контроль над госпо-
дарською діяльністю шляхом державної реєстрації її суб’єктів і 
визначення сфер державного контролю і нагляду за господар-
ською діяльністю. Ці сфери діяльності належать до тих, які, 
згідно з пунктами 7–9 ч. 1 ст. 92 Конституції України, визна-
чаються виключно законами. Зокрема правові та організацій-
ні засади, основні принципи і порядок здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяль ності, повно-
важення органів державного нагляду (контролю), їх посадо-
вих осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів гос-
подарювання регулюються Законом України від 05.04.2007 р. 
«Про основні засади державного нагляду (конт ролю) у сфері 
господарської діяльності» (далі – Закон). Сфера дії цього Зако-
ну поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 
щодо яких він уперше визначив принципи, вимоги, консульта-
ційну підтримку, громадський захист і право на одержання їх 
рішень.

Зокрема відповідно до ст. 3 зазначено Закону, до принци-
пів державного нагляду (контролю) належать:

– пріоритетність безпеки у питаннях життя і здоров’я 
людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища 
проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими ін-
тересами та цілями у сфері господарської діяльності; 

– підконтрольність і підзвітність органу державного на-
гляду (контролю) відповідним органам державної влади; 

– рівність прав і законних інтересів усіх суб’єктів госпо-
дарювання; 

– гарантування прав суб’єкта господарювання.
Вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) є 

такими.
Державний контроль здійснюється за місцем проваджен-

ня господарської діяльності суб’єкта господарювання або його 
відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу держав-
ного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

Може здійснюватися комплексно декількома органами 
державного нагляду (контролю), якщо їхні повноваження 
на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені 
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законом. Такі заходи проводяться за спільним рішенням керів-
ників відповідних органів державного нагляду (контролю).

Планові та позапланові заходи щодо державного нагляду 
(контролю) здійснюються в робочий час суб’єкта господарю-
вання, встановлений правилами внутрішнього трудового роз-
порядку.

Із метою обмеження зацікавленого втручання в госпо-
дарську діяльність суб’єктів господарювання галузевих мініс-
терств і відомств та місцевих державних органів у ч. 4 ст. 4 За-
кону передбачено, що виключно законами встановлюються: 
органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контр-
оль) у сфері господарської діяльності; види господарської 
діяль ності, які є предметом державного нагляду (контро лю); 
повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо 
зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації про-
дукції, виконання робіт, надання послуг; вичерпний пере-
лік підстав для зупинення господарської діяльності; спосіб та 
форми вжиття заходів здійснення державного нагляду (контр-
олю); санкції за порушення вимог законодавства і перелік по-
рушень, які є підставою для видачі органом державного нагля-
ду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпоряд-
чого документа.

Орган державного нагляду (контролю) не може здійсню-
вати державний нагляд (контроль) у сфері господарської 
діяль ності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган 
на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері 
господарської діяльності та не визначає повноваження тако-
го органу під час здійснення державного нагляду (контролю). 
Зупи нення виробництва (виготовлення) або реалізації про-
дукції, виконання робіт, надання послуг допускається за вмо-
тивованим письмовим рішенням керівника органу державно-
го нагляду (контролю) чи його заступника. 

Інтегрована автоматизована система державного нагляду 
(контролю) створюється з метою забезпечення суб’єктів гос-
подарювання та органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування інформацією про заходи державного нагляду 
(контролю).
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До інтегрованої автоматизованої системи державного 
нагляду (контролю) вносяться відомості про:

– юридичних осіб – найменування, ідентифікаційний 
код, місцезнаходження, види діяльності, ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності;

– фізичних осіб-підприємців – прізвище, ім’я, по батько-
ві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(серія та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні переконання відмовилися від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податків, повідомили 
про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку 
в паспорті), місце проживання, види діяльності, ступінь ризи-
ку від провадження суб’єктом господарювання господарської 
діяльності;

– найменування органів державного нагляду (контролю);
– види господарської діяльності, що підлягають держав-

ному нагляду (контролю);
– перелік нормативно-правових актів, дотримання ви-

мог яких перевіряється під час здійснення заходів державно-
го нагляду (контролю), з посиланням на офіційні веб-сторінки 
відповідних органів державного нагляду (контролю);

– річні плани проведення заходів державного нагляду 
(контролю) та план проведення комплексних заходів держав-
ного нагляду (контролю);

– звіти про виконання річних та комплексного планів 
проведення заходів державного нагляду (контролю) за по-
передній рік;

– дату і номер наказу (рішення, розпорядження), місце 
здійснення заходу, строки здійснення, тип, підставу та пред-
мет здійснення заходу, найменування органу державного на-
гляду (контролю), що зазначені у посвідченні (направленні) 
на проведення заходу державного нагляду (контролю);

– результати здійсненого заходу державного нагляду 
(контролю) із зазначенням номера акта щодо виявлення або 
відсутності порушень законодавства, посилання на відповідні 
вимоги законодавства у разі виявлення порушень;

– короткий зміст розпорядчого документа про усунення 
порушень, виявлених під час здійснених заходів державного 
нагляду (контролю);
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– застосовані до суб’єкта господарювання адміністра-
тив но-господарські санкції за результатами здійсненого за-
ходу державного нагляду (контролю);

– результати оскарження розпорядчих документів орга-
нів державного нагляду (контролю) та застосовані до суб’єктів 
господарювання адміністративно-господарські санкції.

Планові заходи здійснюються відповідно до річних пла-
нів, що затверджуються органом державного нагляду (конт-
ролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Вне-
сення змін до річних планів здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни на-
йменування суб’єкта господарювання та виправлення техніч-
них помилок.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного 
планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одно-
го суб’єкта господарювання одним і тим самим органом дер-
жавного нагляду (контролю) не допускається.

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійсню-
ються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю 
суб’єктів господарювання, яка віднесена до:

– високого ступеня ризику – не частіше одного разу на 
два роки;

– середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на 
три роки;

– незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на 
п’ять років.

Підставами для здійснення позапланових заходів, відпо-
відно ст. 6 Закону, є: 

– подання суб’єктом господарювання письмової заяви 
до відповідного органу державного нагляду (контролю) про 
здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його 
бажанням;

– виявлення та підтвердження недостовірності даних, 
заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих су-
б’єктом господарювання;

– перевірка виконання суб’єктом господарювання при-
писів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо 
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усунення порушень вимог законодавства, виданих за резуль-
татами проведення планових заходів органом державного на-
гляду (контролю);

– звернення фізичних та юридичних осіб про порушення 
суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позаплано-
вий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди 
центрального органу виконавчої влади на його про ведення;

– неподання у встановлений термін суб’єктом господа-
рювання документів обов’язкової звітності без поважних при-
чин, а також письмових пояснень про причини, які перешко-
джали поданню таких документів.

Для здійснення планового або позапланового заходу орган 
державного нагляду (контролю) видає наказ. На підставі на-
казу оформляється посвідчення (направлення) на проведен-
ня заходу, яке підписується керівником або заступником ке-
рівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначен-
ням прізвища, ім’я та по батькові) та засвідчується пе чаткою.

Перед початком здійснення заходу посадові особи орга-
ну державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити ке-
рівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним осо-
бі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що 
засвідчує посадову особу органу державного нагляду (конт-
ролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчен-
ня (направлення). Посадова особа органу державного нагля-
ду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснен-
ня заходу та службового посвідчення не має права здійсню-
вати державний нагляд (контроль) суб’єкта господарювання. 
Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових 
осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення за-
ходу, якщо вони не пред’явили зазначених документів. 

За результатами здійснення планового або позапланово-
го заходу посадова особа органу державного нагляду (конт-
ролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, скла-
дає акт, який повинен містити такі відомості: дату складен-
ня акта; тип заходу (плановий або позаплановий); вид заходу 
(пере вірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); предмет держав-
ного нагляду (контролю); найменування органу державного 
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нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім’я та по бать-
кові посадової особи, яка здійснила захід; найменування юри-
дичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-
підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) 
зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб’єктом 
господарювання, а в разі невиконання – детальний опис вияв-
леного порушення з посиланням на відповідну вимогу законо-
давства.

На підставі акта, який складено за результатами здійснен-
ня планового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог 
законодавства, протягом п’яти робочих днів із дня завершен-
ня заходу складається припис, розпорядження або інший роз-
порядчий документ про усунення порушень, виявлених під 
час здійснення заходу. 

Важливими засобами дерегулювання господарської діяль-
ності є запровадження, відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про дозвільну систему господарської діяльності», принци-
пово нової системи обслуговування місцевими органами вла-
ди суб’єктів господарювання при видачі їм дозвільних доку-
ментів. Ідеться про їх видання на засадах «єдиного офісу» та 
«єдиного вікна» на підставі модельного статусу. Їх суть і від-
мінність полягають у тому, що: єдиний офіс – це фактично 
об’єднання всіх дозвільних служб в одному приміщення (до-
звільному центрі), де підприємець самостійно проходить усі 
необхідні процедури, а при «єдиному вікні» – він лише здає од-
ній особі (державному адміністратору) необхідний пакет до-
кументів і через установлений законодавством час проходить 
отримувати оформлений дозвільний документ.

До адміністративних послуг, відповідно до Переліку адмі-
ністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються 
через центр надання адміністративних послуг, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. 
№ 523-р, належать:

– державна реєстрація юридичної особи або фізичної 
особи, яка має намір стати підприємцем;

– видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
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– державна реєстрація змін до установчих документів 
юридичної особи;

– включення до Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про ство-
рення відокремленого підрозділу юридичної особи або про 
його закриття;

– державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 
особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або пере-
творення;

– державна реєстрація припинення підприємницької 
діяль ності фізичною особою-підприємцем за її рішенням.

Наступним кроком стосовно дерегулювання господар-
ської діяль ності є встановлення принципу мовчазної згоди. За-
провадження такого принципу передбачено Законом України 
від 15.12.2009 р. № 1759-VI «Про внесення змін до деяких за-
ко нів України щодо спрощення умов введення бізнесу в Украї-
ні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. 
№ 77 «Деякі питання застосування мовчазної згоди».

Насамперед зауважимо, що мовчазна згода – принцип, від-
повідно до якого суб’єкт господарювання набуває право здій-
снення господарської діяльності без отримання документа до-
звільного характеру, за умови якщо ним до відповідного орга-
ну було подано в повному обсязі необхідні для отримання до-
кумента дозвільного характеру заяву та документи, але у вста-
новлений законом строк такий документ (або рішення про 
відмову в його видачі) не було видано (або направлено).

Запровадження принципу мовчазної згоди повинне вирі-
шити низку проблем у сфері видачі документів дозвільного 
характеру, основними серед яких є:

– скорочення реального часу, який суб’єкти господарю-
вання витрачають на отримання дозволів;

– зменшення можливостей для зловживань із боку ор-
ганів влади, пов’язаних із «затягуванням» установлених зако-
ном строків видачі дозвільних документів;

– уникнення суб’єктами господарювання необґрунтова-
ного зупинення чи простою господарської діяльності;
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– зменшення необґрунтованих витрат з боку суб’єктів 
господарювання (зокрема тих, які вони несуть унаслідок не-
можливості раніше розпочати свою діяльність чи внаслідок 
необґрунтованих простоїв, пов’язаних із відсутністю поновле-
ного (продовженого) документа дозвільного характеру тощо).

Нині установлено, що в разі ненадання у визначений за-
коном строк суб’єкту господарювання документа дозвільного 
характеру або рішення про відмову в його видачі такий суб’єкт 
господарювання має право провадити певні дії щодо здійснен-
ня господарської діяльності або видів господарської діяль-
ності без одержання документа дозвільного характеру через 
10 робочих днів із дня закінчення строку, установленого для 
видачі документа дозвільного характеру, або ухвалення рі-
шення про відмову в його видачі.

Єдине, що вимагається у цьому разі від суб’єкта господа-
рювання, – мати копію опису прийнятих документів із відміт-
кою про дату їх прийняття. Тобто суб’єкт господарювання на-
буває права на провадження діяльності без отримання відпо-
відного дозвільного документа, якщо ним подано в установ-
леному порядку заяву та документи в повному обсязі, але у 
встановлений законом строк дозвіл або рішення про відмову 
в його видачі не видано.

Одночасно зауважимо, що принцип мовчазної згоди не по-
ширюється на процедури отримання документів дозвільного 
характеру в сферах: ліцензування (крім процедур отримання 
документів, що необхідні для отримання ліцензії); державного 
експортного контролю; державного регулювання ринків фінан-
сових послуг; охорони державної таємниці; захисту економічної 
конкуренції; здійснення операцій зі зброєю, бойовими припа-
сами, вибуховими матеріалами і речовинами, сильнодіючи ми 
отруйними речовинами; використання ядерної енергії.

Із метою забезпечення дерегуляції підприємництва в дер-
жаві формується електронний сервіс щодо реєстрації утворен-
ня юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, їх реорганіза-
ції та припинення, який максимально скоротить терміни та-
ких процедур, мінімізує можливі корупційні прояви держав-
них реєстраторів.

Для поліпшення обслуговування платників податків ДФС 
впроваджено в експлуатацію подання податкової звітності в 
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електронному вигляді у централізованій системі податкової 
звітності. Завдяки цьому в разі виявлення допущеної плат-
ником помилки про це його повідомляють і дадуть змогу са-
мостійно виправити її або надати пояснення. А після звірки 
реєст рів, виданих та отриманих податкових накладних плат-
ника, з реєстрами його контрагентів він зможе у десятиден-
ний строк виправити розбіжності, не сплачуючи штрафних 
санкцій.

Якщо платникам податків не все зрозуміло у чинній систе-
мі, вони можуть зайти на web-сайт ДФС і залишити свій запит, 
на який буде дано відповідь, або зателефонувати до контакт-
центру.

§ 3. Основні засоби державної підтримки 
підприємництва

Правові й економічні засади державної політики у сфері 
підтримки та розвитку малого і середнього підпри ємництва 
встановлено у Законі України від 22.03.2012 р. № 4618-VI 
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприєм ництва в Україні» (далі – Закон). Згідно з Законом, до 
основ них напрямів державної політики у сфері розвитку мало-
го і середнього підприємництва в Україні належать: 1) удоско-
налення та спрощення порядку ведення обліку в цілях оподат-
кування; 2) запровадження спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, що 
від повідають критеріям, встановленим у податковому законо-
давстві; 3) залучення суб’єктів малого підприєм ництва до ви-
конання науково-технічних і соціально-економічних програм, 
здійснення постачання продукції (робіт, послуг) для державних 
та регіональних потреб; 4) забезпечення фінансової державної 
підтримки малих і середніх підприємств шляхом запроваджен-
ня державних програм кредитування, на дання гарантії для 
отримання кредитів, часткової компенсації відсот кових ставок 
за кредитами тощо; 5) сприяння розвитку ін фраструктури під-
тримки малого і середнього підприємництва; 6) гарантування 
прав суб’єктів малого і серед нього підпр иємництва під час здій-
снення державного нагля ду (контролю) у сфері гос подарської 
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діяльності; 7) сприяння спрощенню дозвільних процедур та 
процедур здійснення державного нагляду (контролю), отри-
мання документів дозвільного характеру для суб’єктів малого 
і середнього підприємництва та скороченню строку проведен-
ня таких процедур; 8) організація підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і серед-
нього підприємництва; 9) впровадження механізмів сприяння 
та стимулювання до використання у виробництві суб’єктами 
малого і середнього підприємництва новітніх технології, а та-
кож технології, які забезпечують підвищення якості товарів 
(робіт, послуг).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
28.08.2013 р. № 641-р було схвалено Концепцію Загаль-
нодержавної програми розвитку малого і середнього під-
приємництва на 2014–2024 роки, мета якої полягає у створен-
ні сприят ливих умов для провадження діяльності суб’єктами 
малого і середнього підприємництва, підтримки та розви-
тку такого підприємництва шляхом впровадження інновацій-
них технологій. Проблеми розвитку малого та середнього під-
приємництва передбачається вирішити, зокрема, за допомо-
гою дерегуляції господарської діяльності, розширення мож-
ливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємни-
цтва до отримання кредитних ресурсів, надання підтримки 
інноваційно-орієнтованим суб’єктам малого і середнього під-
приємництва, сприяння розвитку інфраструктури підтримки 
малого і середнього підприємництва тощо.

Важливим законодавчим кроком правового регулювання 
державної підтримки підприємництва було прийняття Закону 
України від 01.07.2014 р. № 1555-VII «Про державну допомо-
гу суб’єктам господарювання». У цьому документі встановле-
но правові засади проведення моніторингу державної допомо-
ги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допус-
тимістю такої допомоги для конкуренції, спрямованого на за-
безпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення про-
зорості функціонування системи державної допомоги та до-
тримання міжнародних зобов’язань України у сфері держав-
ної допомоги. Поняття «державна допомога суб’єктам господа-
рювання» визначене як підтримка у будь-якій формі суб’єктів 



69

господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ре-
сурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих 
видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяль ності.

Державна підтримка підприємництва в Україні здійснюєть-
ся і на державному, і на територіальному рівнях також у ви-
гляді: фінансової підтримки (фінансової допомоги); кредитної 
підтримки; податкових пільг; реалізації комплексної програ-
ми розвитку підприємництва тощо.

Фінансова і кредитна підтримка суб’єктів підприємництва 
здійснюється на загальнодержавному рівні за рахунок Держ-
бюджету за сприянням Українського фонду підтримки під-
приємництва, на регіональному – регіональними фондами 
підтримки підприємництва. Здебільшого державна фінансо-
ва підтримка в Україні надається суб’єктам господарювання 
у формі прямого фінансування (субсидії) та компенсацій час-
тини витрат підприємств за рахунок коштів відповідних бю-
джетів, податкових пільг, державних гарантії за кредитами 
державних підприємств. Фінансова і кредитна підтримка під-
приємництва здійснюється на загальнодержавному рівні че-
рез Український фонд підтримки підприємництва, на регіо-
нальному – регіональними фондами підтримки підприємни-
цтва. Може бути прямою та непрямою. Пряма підтримка під-
приємництва здійснюється за рахунок Державного і місцевих 
бюджетів у формі фінансування або фінансової допомоги. Не-
пряма підтримка у формах: пільгового кредитування; пільго-
вого оподаткування (єдиний податок, спрощена система опо-
даткування); прискореної амортизації; сприяння розвиткові 
лізингових відносин тощо.

Фінансова і кредитна підтримка підприємництва здій   с-
ню ється на загальнодержавному рівні через Держбюджет та 
Український фонд підтримки підприємництва, на регіональ-
ному – регіональними фондами підтримки підприємництва 
зазвичай на поворотній основі.

Фінансова підтримка на безповоротній основі надається:
– якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом, 

перевищують суми відшкодувань, передбачених чинним зако-
нодавством про обов’язкове страхування;
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– для відшкодування збитків окремим підприємствам, 
які через умови господарювання, встановлені чинним законо-
давством, не відшкодовують витрат на виробництво товарів;

– для фінансування витрат на відновлення платоспро-
можності підприємств, діяльність яких пов’язана з надзвичай-
ними суспільними інтересами.

Відповідно до Звіту про результати дослідження держав-
ної підтримки суб’єктів господарювання в Україні11, субсидії 
та бюджетні трансферти використовувалися для вирішен-
ня широкого спектра економічних та соціальних проблем, а 
також для реалізації політичних завдань уряду України. Так, 
зокрема, субсидії зазвичай надавалися для: покращення еко-
номічного та соціального становища різних областей (регіо-
нальний розвиток); сприяння зайнятості, навчанню та пере-
кваліфікації працівників (розвиток ринку праці); пришвид-
шення розвитку і реструктуризації стратегічно важливих га-
лузей (розвиток промисловості); забезпечення підтримки 
науково-дослідної й інвестиційної діяльності, розвитку інфра-
структури тощо.

Визначення поняття «субсидія» надається у Концепції пе-
ребудови системи державних субсидій, що надаються галузям 
національної економіки, затвердженою розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 31.03.2003 р. (№ 182-р.). Згідно з 
вказаною Концепцією, субсидія – фінансова або інша підтрим-
ка державними органами виробництва, переробки, продажу, 
транспортування, експорту, споживання відповідного това-
ру, в результаті чого суб’єкт господарювання отримує пільги 
(прибутки), тобто коли державні органи: здійснюють пряму 
передачу грошей (у формі дарування, дотації, позики, участі в 
акціонерному капіталі тощо), потенційну пряму передачу гро-
шей або зобов’язань (гарантій); відмовляються від справлян-
ня податків з доходів, які зазвичай підлягають справлянню, 
або не стягують їх (у разі встановлення податкових пільг, від-
строчення сплати податку тощо); забезпечують суб’єктів гос-
_____________________________________________

11 Звіт про результати дослідження державної  підтримки суб’єктів господа-
рювання в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.amc.gov.
ua/amku/doccatalog/document?id=120932&schema=main.
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подарювання майном (зокрема товарами) чи послугами, крім 
призначених для створення загальної інфраструктури, або за-
куповують товари чи послуги; здійснюють платежі або дору-
чають приватній установі виконувати одну чи більше вище-
зазначених функцій.

Детальне визначення загального поняття «субсидія» міс-
титься в Угоді про субсидії і компенсаційні заходи СОТ від 
15.04.1994 р. Відповідно до вказаної Угоди, субсидією є: 

(a)(1) фінансове сприяння, що надається на території Чле-
на СОТ урядом або будь-яким державним органом (у цій угоді 
іменується як уряд), тобто коли:

(i) уряд практикує пряме переведення грошових коштів 
(наприклад дотацій, позик або вливань капіталу), потенційну 
пряму передачу грошових коштів або зобов’язань (наприклад 
гарантій за позиками);

(ii) уряд відмовляється від доходів, що йому належать, або 
не стягує їх (наприклад такі фіскальні стимулюючі заходи, як 
податкові кредити)12;

(iii) уряд надає товари та послуги, крім загальної інфра-
структури, або закуповує товари чи послуги; 

(iv) уряд здійснює платежі до механізму фінансування, або 
доручає, або наказує приватній установі виконувати одну чи 
більше функцій, означених вище у параграфах (i) та (iii), які б 
за звичайних умов виконувалися урядом, причому практика їх 
застосування такою установою фактично не відрізняється від 
практики, яку здебільшого вів би уряд; або 

(a)(2) підтримка доходів чи цін у будь-якій формі у розу-
мінні Статті XVI ГАТТ, 1994; а також

b) вигода, що надається таким чином13 .

_____________________________________________

12 Відповідно до положень Статті XVI ГАТТ 1994 (примітка до Статті XVI) і 
положень Додатків I–III цієї Угоди, звільнення експортованого товару від 
мит або податків, якими обкладається аналогічний товар, коли він при-
значений для внутрішнього споживання, або зменшення таких мит чи по-
датків у обсягах, що не перевищують нарахованої суми, не вважаються 
субсидією.

13 Угода про субсидії і компенсаційні заходи СОТ від 15.04.1994 р. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/981_015.
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Отже, субсидія – це державна допомога, яка надається не 
лише у грошовому вираженні, а й в інших формах.

Ще одним засобом регулювального впливу держави на 
діяль ність господарюючих суб’єктів є дотації та інші засоби 
державної підтримки суб’єктів господарювання (ст. 16 ГКУ).

Дотація – це особливий вид асигнувань із Державного бю-
джету на безповоротній основі. Розрізняють два види дотацій:

– для збалансування доходів і видатків окремих установ, 
підприємств;

– бюджетну – надають у разі перевищення видатків 
над доходами (як метод бюджетного регулювання) у вигляді 
бюджетної позики, переважно суб’єктам господарювання з 
державною формою власності.

Держава також може надавати дотації суб’єктам господа-
рювання на підтримку виробництва життєво важливих про-
дуктів харчування, лікарських препаратів та засобів реабі-
літації інвалідів, на імпортні закупівлі окремих ліків, това-
рів, послуги транспорту, що забезпечують соціально важли-
ві пере везення, а також суб’єктам господарювання, що опини-
лись у критичній соціально-економічній або екологічній си-
туації. Основна мета надання дотацій полягає у фінансуванні 
капітальних вкладень, на рівні, необхідному для підтримання 
діяль ності суб’єктів господарювання, з метою технічною роз-
витку, що дасть значний економічний ефект, а також в інших, 
перед бачених законом випадках.

Субвенція, на відміну від дотацій або субсидій, – вид гро-
шової допомоги, що надається державою місцевими органа-
ми влади для цільового фінансування реалізації певного захо-
ду (програми, проекту), який розроблений цим місцевим ор-
ганом влади і схвалений Урядом України. У разі порушення ці-
льового призначення субвенції вона підлягає поверненню.

Держава також здійснює компенсації або доплати сіль-
ськогосподарським товаровиробникам за вироблену сільсько-
господарську продукцію, що реалізується суб’єктами господа-
рювання державі (ст. 16 ГКУ). Підстави і порядок застосуван-
ня засобів державної підтримки суб’єктів господарювання ви-
значаються законом.

Окреме місце в механізмі державного регулювання під-
приємницької діяльності посідають податки. Система оподат-
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кування в Україні, податки і збори регулюються Податковим 
кодексом і законами України та формуються за такими прин-
ципами: економічної доцільності; соціальної справедливос-
ті; поєднання інтересів суспільства, держави, територіальних 
громад, суб’єктів господарювання та громадян.

Із метою вирішення найважливіших економічних і соціаль-
них завдань держави закони, що регулюють оподаткування 
суб’єктів господарювання, повинні, відповідно до ч. 2 ст. 17 
ГКУ, передбачати: оптимальне поєднання фіскальної та сти-
мулюючої функцій оподаткування; стабільність (незмінність) 
протягом кількох років загальних правил оподаткування; усу-
нення подвійного оподаткування; узгодженість з податкови-
ми системами інших країн.

Важливою обов’язковою нормою (ч. 3 ст. 17 ГКУ) перед-
бачається, що ставки податків мають нормативний характер 
і не можуть установлюватись індивідуально для окремого 
суб’єкта господарювання.

Система оподаткування в Україні повинна передбачати 
граничні розміри податків і зборів, які можуть справлятися із 
суб’єктів господарювання. Водночас податки й інші обов’язкові 
платежі, що відповідно до закону включаються в ціни товарів 
(робіт, послуг) або відносяться на їх собівартість, сплачуються 
суб’єктами господарювання незалежно від результатів їх гос-
подарської діяльності.

Відповідно до ПКУ, встановлено 7 загальнодержавних 
податків і зборів (замість раніше існуючих 26). Передбачено 
поступове зменшення ставок податків.

На 2017–2021 роки вводиться нульова ставка податку 
на прибуток для платників податків, в яких річний дохід не 
пере вищує 3 млн грн та розмір заробітної плати кожного з 
працівників є не нижчим за дві мінімальні зарплати. Ця піль-
га поширюється на юридичних осіб, зареєстрованих після 
01.01.2017 р., на діючих юридичних осіб, в яких протягом по-
передніх трьох років середньооблікова кількість працівників 
становила від 5 до 20 осіб, а також на платників єдиного по-
датку, в яких протягом попереднього року середньооблікова 
кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.

Установлено низку видів діяльності, в разі здійснення яких 
нульова ставка податку на прибуток не застосовується. До них 
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належать: діяльність у сфері розваг; операції з підакцизними 
товарами; виробництво та продаж паливно-мастильних ма-
теріалів; операції з дорогоцінними металами та камінням; фі-
нансова та страхова діяльність, обмін валют тощо.

Із метою фінансової підтримки підприємництва можуть 
надаватися такі види фінансування.

Фінансовий кредит через уповноважений банк. Загальни-
ми засадами у сфері надання фінансової підтримки у формі фі-
нансового кредиту суб’єктам підприємницької діяльності є: 
конкурсний (тендерний) відбір проектів; строковість; плат-
ність; забезпеченість; цільове призначення кредитних коштів. 
Суб’єктам підприємницької діяльності така підтримка нада-
ється строком до 3 років. Розмір фінансової підтримки, відсот-
кової ставки від неї, строки, на які вона надасться, визнача-
ються банком.

Передача уповноваженому банку документів для креди-
тування здійснюється тільки після надання йому суб’єктом 
підприємницької діяльності забезпечення за фінансовими 
зобов’язаннями (застава власного майна суб’єкта підприєм-
ницької діяльності, гарантія (порука) інших осіб).

Гарантії (поруки) банкам та небанківським фінансовим 
установам (розташованих на території України) для одержан-
ня кредитів суб’єктами підприємницької діяльності. Загальни-
ми засадами їх діяльності у сфері надання гарантій (порук) є: 
конкурсний (тендерний) відбір суб’єкта гарантування, забез-
печеність, строковість.

Гарантійні відносини між суб’єктами гарантування і кре-
диторами здійснюється на договірних засадах. Водночас обсяг 
гарантійних зобов’язань (поруки) не повинен перевищувати 
п’ятсот тисяч гривень.

Упродовж дії гарантії (поруки) гарант (поручитель) здій-
снює контроль за виконанням суб’єктом гарантування умов 
відповідного договору (терміном до року), цільовим вико-
ристанням отриманих кредитних коштів, своєчасним і пов-
ним їх поверненням. Засобами забезпечення гарантії (поруки) 
суб’єктом гарантування можуть бути всі види застави відпо-
відно до чинного законодавства.

Часткова компенсація відсоткової ставки за надані кре-
дити суб’єктам підприємницької діяльності в банках або не-
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банківських фінансових установах. Метою державної підтрим-
ки є створення умов для розвитку приватної ініціативи та роз-
ширення економічних можливостей суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, зокрема суб’єктів малого підприємництва, за-
безпечення для них доступу до кредитних ресурсів.

Фінансова підтримка здійснюється на підставі рішення 
конкурсної комісії (тендерного комітету) і надається на строк, 
що не перевищує строку дії кредитної угоди, але не більше ніж 
на один бюджетний рік.

Загальний розмір такої підтримки не може перевищува-
ти 70% від ставки банку або небанківської фінансової уста-
нови, визначаються умовами конкурсу (тендера) і залиша-
ється незмінним протягом усього строку дії договору, якщо 
інше не перед бачене договором. Також укладається тристо-
ронній фінансовий договір між Фондом, суб’єктом підприєм-
ницької діяль ності та банком або небанківською фінансовою 
уста новою.

Фінансова допомога на безповоротній основі на фінансу-
вання цільових програм може бути надана суб’єктам підприєм-
ницької діяльності на реалізацію заходів Національної програ-
ми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Ме-
тою державної підтримки є забезпечення для суб’єктів під-
приємницької діяльності доступу до фінансових ресурсів на 
фінансування цільових програм та проектів у рамках Націо-
нальної програми сприяння розвитку малого підприємництва 
в Україні.

Активізація підприємницької діяльності також залежить 
від функціонування та розвитку малого підприємництва. 
В розвинених країнах воно створює в середньому 50–70% ва-
лового внутрішнього продукту (далі – ВВП), забезпечує при-
близно 70% зайнятості населення. Підтримка і розвиток 
мало го підприємництва є самостійним предметом правово-
го регулювання. Воно спрямоване на реалізацію встановле-
ного Конституцією України (ст. 42) права громадян на підпри-
ємниць ку діяльність за допомогою різноманітних форм і мето-
дів стимулювання розвитку суб’єктів малого підприємництва 
всіх організаційно-правових форм власності незалежно від 
пред ме та та мети діяльності, що сприяє їх щорічному збіль-
шен ню. Зазначені об’єктивні обставини зумовили прий няття 
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Вер ховною Радою України Закону України від 22.03.2012 р. 
№ 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого та 
середнього підприємництва» (далі – Закон). У цьому Законі 
насамперед визначено коло суб’єктів права на державну під-
тримку макропідприємництва, малого і середнього підприєм-
ництва.

На підставі Закону Господарським кодексом України (ч. 3 
ст. 55) встановлені такі критерії їх поділу. Суб’єктами мікропід-
приємництва є:

– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом 
порядку як фізичні особи-підприємці, в яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) не переви-
щує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не переви-
щує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за серед-
ньорічним курсом Національного банку України;

– юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, у яких се-
редня кількість працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяль-
ності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визна-
чену за середньорічним курсом Національного банку Украї ни.

Суб’єктами малого підприємництва є:
– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом 

порядку як фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) не переви-
щує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не переви-
щує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за серед-
ньорічним курсом Національного банку України;

– юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, у яких се-
редня кількість працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяль-
ності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національного банку 
Украї ни.

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи-
суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 
форми та форми власності, у яких середня кількість працівни-



77

ків за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та 
річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквіва-
лентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним кур-
сом Національного банку України.

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів се-
реднього підприємництва.

Метою державної підтримки малого та середнього під-
приємництва, відповідно до цього Закону, є:

– створення умов для позитивних структурних змін в 
економіці України;

– сприяння формуванню та розвитку малого і середньо-
го підприємництва;

– становлення їх як провідної сили в подоланні негатив-
них процесів в економіці та забезпечення сталого позитивно-
го розвитку суспільства;

– підтримка вітчизняних виробників;
– формування умов для забезпечення зайнятості насе-

лення України, запобігання безробіттю, створення нових ро-
бочих місць.

Підтримка малого і середнього підприємництва здійс-
нюється відповідно до Національної програми сприяння роз-
витку малого і середнього підприємництва в Україні, програ-
ми підтримки малого підприємництва в Автономній Республі-
ці Крим, регіональних та місцевих програм підтримки мало-
го підприємництва, які затверджуються відповідно до законо-
давства.

Вони охоплюють положення про: фінансово-кредитну та 
інвестиційну підтримку суб’єктів малого підприємництва; за-
безпечення участі суб’єктів малого підприємництва у виконан-
ні поставок для державних, регіональних та місцевих потреб; 
вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприєм-
ницької діяльності; сприяння створенню інфраструктури роз-
витку малого підприємництва; пропозиції щодо встановлення 
системи пільг для суб’єктів малого підприємництва, зокрема 
пом’якшення податкової політики; допомогу в матеріально-
технічному та інформаційному забезпеченні.

Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку ма-
лого і середнього підприємництва визначається у видатковій 
частині Державного бюджету України та Державній програмі 
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приватизації. Розпорядником цих коштів є центральний орган 
виконавчої влади з питань регуляторної політики та підпри-
ємництва. Контроль за цільовим використанням цих коштів 
здійснюється Рахунковою палатою та органами Державної фі-
нансової інспекції.

Програма підтримки малого і середнього підприємництва 
в Автономній Республіці Крим, регіональні та місцеві програ-
ми підтримки малого і середнього підприємництва затвер-
джуються відповідно Верховною Радою Автономної Республі-
ки Крим та радами місцевого самоврядування.

Державна підтримка малого та середнього підприємни-
цтва також передбачає формування його інфраструктури 
шляхом створення та забезпечення діяльності мережі бізнес-
центрів, бізнес-інкубаторів тощо.

Окрім зазначеного, для суб’єктів малого підприємництва в 
порядку, встановленому ПКУ, може застосовуватися спрощена 
система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, 
яка передбачає: заміну сплати встановлених законодавством 
податків і зборів (обов’язкових платежів) сплатою єдиного по-
датку; застосування спрощеної форми бухгалтерського облі-
ку та звітності. 

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену сис-
тему оподаткування, обліку та звітності, відповідно до п. 4 
ст. 291 ПКУ, поділяються на 4 групи платників єдиного податку:

– перша група – фізичні особи-підприємці, які не вико-
ристовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роз-
дрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/
або провадять господарську діяльність з надання побутових 
послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного 
року не перевищує 300000 гривень;

– друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють 
господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побу-
тових, платникам єдиного податку та/або населенню, вироб-
ництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторан-
ного господарства, за умови, що протягом календарного року 
відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кіль-
кість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, 
одно часно не перевищує 10 осіб;
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– обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-

підприємців, які надають посередницькі послуги з купів-
лі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 
70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з ви-
робництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та по-
бутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного камін-
ня, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-
дорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці нале-
жать виключно до третьої групи платників єдиного податку, 
якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

– третя група – фізичні особи-підприємці, які не вико-
ристовують працю найманих осіб або кількість осіб, які пе-
ребувають з ними у трудових відносинах, не обме жена та 
юри дичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої органі-
заційно-правової форми, у яких протягом календарного року 
обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

– четверта група – сільськогосподарські товаровироб-
ники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробни-
цтва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або пе-
ревищує 75 відсотків.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сіль-
ськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних 
територіальних громад, що створені згідно із законом та пер-
спективним планом формування територій громад, для фі-
зичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяль-
ність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку 
на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – в межах 
до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку – в межах 
до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

3) для третьої групи платників єдиного податку встанов-
люється у розмірі – 3 відсотків доходу – у разі сплати податку 
на додану вартість або 5 відсотків доходу – в разі включення 
податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір 
ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь 
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та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) зе-
мель, їх розташування (п. 9 ст. 293 ПКУ).

Зауважимо, що спрощена система оподаткування є одним 
із найпривабливіших і легальних способів стимулювання роз-
витку підприємництва.

Також акцентуємо, що, відповідно до п. 5 ст. 291 ПКУ, 
спрощена система оподаткування не може застосовуватися 
суб’єктами господарювання, які здійснюють: діяльність з ор-
ганізації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсю-
дження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 
обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, про-
даж підакцизних товарів; видобуток, виробництво, реаліза-
цію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому чис-
лі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, 
продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з доро-
гоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного ка-
міння органогенного утворення та напівдорогоцінного камін-
ня); видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації 
корисних копалин місцевого значення; діяльність у сфері фі-
нансового посередництва, крім діяльності у сфері страхуван-
ня, яка здійснюється страховими агентами, визначеними За-
коном України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними 
комісарами та аджастерами тощо.

Рівень розвитку малого і середнього підприємництва по-
винен сприяти створенню позитивного іміджу України, забез-
печенню ефективної ринкової економіки, розвитку експерт-
ного потенціалу з метою її інтеграції в європейську та світо-
ву економічні системи. Створення сприятливого підприєм-
ницького клімату в Україні повинно стати запорукою консо-
лідації зусиль щодо вдосконалення рівня відносин і співпраці 
з донорськими організаціями та участі у міжнародних проек-
тах. Державна політика в цій сфері спрямована на приєднання 
України до міжнародних програм підписання двосторонніх та 
багатосторонніх міждержавних і міжвідомчих угод щодо під-
тримки малого і середнього підприємництва.

Контрольні питання
1. Які Ви знаєте засоби державного регулювання підприєм-

ницької діяльності?
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2. Сформулюйте поняття «державне регулювання підприєм-
ницької діяльності».

3. Які сфери підприємництва регулюються найбільше?
4. У чому полягає діалектика регулювання та дерегулювання?
5. Які Ви знаєте напрями дерегулювання підприємницької 

діяль ності?
6. У чому полягає зміст адміністративних послуг?
7. Які види перевірок підприємців передбачені чинним законо-

давством?
8. Поясніть поняття «єдиний офіс» і «єдине вікно».
9. Сформулюйте підстави для надання державної підтримки 

суб’єктам господарювання.
10. Назвіть основні напрями державної політики в сфері роз-

витку малого і середнього підприємництва в Україні. 
11. Зазначте критерії визначення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва.
12. Визначте принципи державної політики у сфері розвитку ма-

лого і середнього підприємництва.
13. Вкажіть характерні ознаки спрощеної системи оподат ку-

вання.
14. Які засоби державної підтримки малого і середнього підпри-

ємництва Ви знаєте?
15. Визначте критерії для фізичних осіб-підприємців, які мають 

право обрати спрощену систему оподаткування.
16. До яких суб’єктів малого і середнього підприємництва не 

може застосовуватися спрощена система оподаткування?
17. Проаналізуйте та зіставте поняття: «комерційна», «госпо-

дарська», «підприємницька» діяльність.

Ситуаційне завдання. Державне підприємство «Зерносвіт», яке 
відповідно до закону є виконавцем державного замовлення й має 
технічні можливості для його виконання, необґрунтовано відмови-
лось від укладення контракту на поставку продукції для державних 
потреб. Державний замовник звернувся з позовом до господарсько-
го суду про стягнення з виконавця передбаченого законом штрафу в 
розмірі подвійної вартості контракту за необґрунтовану відмову від 
його виконання.

Яке рішення має прийняти господарський суд? Чи передбачена 
законом відповідальність за необґрунтовану відмову від укладен-
ня державного контракту? Які обсяги і умови настання зазначеної 
відповідаль ності?
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Р о з д і л   3
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ 

ПРАВОВІДНОСИН

§ 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів 
господарських правовідносин

Поняття «суб’єкт» у філософському аспекті визначаєть-
ся як джерело цілеспрямованої активності, носій предметно-
практичної діяльності, яким є насамперед індивід. Водночас 
суб’єкт – це колектив у різних організаційно-правових фор-
мах, державний орган та суспільство загалом. Головними його 
ознаками є те, що він здатний учиняти дії, обирати й усвідом-
лювати мету та наслідки своєї діяльності.

У господарському праві поняття «суб’єкта» визначаєть-
ся тим, що він є суб’єктом господарювання або учасником гос-
подарських відносин – юридичною особою. Окремі громадя-
ни, відповідно до ст. 128 ГКУ, визначаються суб’єктами госпо-
дарювання у разі здійснення ними підприємницької діяльнос-
ті за умови державної реєстрації їх як підприємців без статусу 
юридичної особи.

Суб’єкти господарського права діють або як власники 
основних засобів виробництва (наприклад, кооперативи, гос-
подарські товариства), або як господарюючі суб’єкти, заснова-
ні власниками (наприклад, державне підприємство, приват-
не підприємство, підприємство, засноване кооперативом). Мі-
ністерства, державні агентства, державні служби, державні 
інспекції, відомства законом визначені як уповноважені дер-
жавою (власниками) органи господарського керівництва, на-
ділені відповідною господарською компетенцією.

Суб’єкти господарського права мають низку ознак право-
суб’єктності, закріплених господарським законодавством.

По-перше, ці суб’єкти мають певну організаційно-правову 
форму, в якій здійснюється господарська або управлінська 
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діяль ність. Організаційно-правову форму можна визначити як 
передбачену або санкціоновану правом організаційну струк-
туру, в якій діє суб’єкт господарського права. Це або одна з 
форм підприємства, або установа (наприклад, міністерство), 
або організація (приміром, об’єднання громадян, яке є учасни-
ком господарських відносин).

За загальним правилом, порядок створення, діяльнос-
ті, реорганізації та ліквідації окремих організаційних форм 
суб’єктів господарського права визначається законодавст-
вом України. Втім підприємець має право вибору будь-якої 
організаційно-правової форми свого підприємства, передба-
ченої законодавством.

Призначення організаційно-правової форми полягає у 
нор мативному закріпленні організаційної побудови юридич-
ної особи з метою визначення основних взаємозв’язків між за-
сновниками, волеутворюючими та волездійснюючими орга-
нами. Організаційно-правова форма є правовим вираженням 
усіх суттєвих ознак юридичної особи певного виду. Є такі озна-
ки організаційно-правової форми:

– вона передбачена законом;
– вільно обирається засновником (засновниками);
– містить незмінну для цієї організаційно-правової 

форми сукупність елементів;
– передбачає господарську правосуб’єктність;
– зазвичай може бути змінена в процесі діяльності 

юридичної особи.
Відповідно до ст. 55 ГКУ, суб’єкти господарювання здій-

снюють господарську, і зокрема підприємницьку діяльність, у 
певній організаційно-правовій формі. Така форма визначає ха-
рактер відносин між засновниками (учасниками), режим май-
нової відповідальності за зобов’язання підприємств (організа-
цій), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, 
розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансуван-
ня тощо. Призначення організаційно-правової форми полягає 
у нормативному закріпленні організаційної побудови суб’єкта 
господарювання з метою визначення певної правової форми 
ознаками, котрі сукупно дають уявлення про організацію.
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Отже, організаційно-правова форма – це передбачений за-
коном тип (форма) суб’єкта господарювання, що визначає по-
рядок її створення, умови формування майна, систему органів 
управління, права засновників та умови їх відповідальності за 
зобов’язання юридичної особи. Лише ті організації, котрі ство-
рені у передбаченій законом формі, мають статус юри дичної 
особи й можуть визнаватися суб’єктами господарських від-
носин.

Елементи організаційно-правової форми – це ознаки, котрі 
сукупно дають уявлення про тип організації. Всі елементи 
мають правовий характер. Такими елементами є:

– мета юридичної особи-суб’єкта господарювання;
– умови створення (одноосібно чи декількома особами);
– порядок формування майна та його правовий режим 

(мінімальний статутний фонд, порядок його формування);
– система органів управління (структура та компетенція 

органів управління, порядок ухвалення ними рішень);
– майнові й організаційні права засновників (право на 

управління й отримання прибутку);
– умови відповідальності суб’єкта господарювання та 

відповідальність його засновників перед третіми особами 
у випадку недостатності її майна для задоволення законних 
вимог кредиторів;

– умови та принципи відповідальності засновників 
(обмежена або додаткова солідарна).

Сукупність зазначених елементів становить організа-
ційно-правову форму, що визначає основні засади ство-
рення й особливості діяльності суб’єкта господарювання. 
Організаційно-правовими формами підприємств є, наприклад, 
при ватне підприємство, товариство з обмеженою відповідаль-
ністю (далі – ТОВ), інші господарські товариства. З кожним ви-
дом організаційно-правової форми пов’язаний комплекс пра-
вових норм, що визначають предмет її діяльності. Називаю-
чи ту чи іншу організаційно-правову форму юридичної осо-
би, можемо зробити висновок про те, як і ким вона заснова-
на, як управляється, яку відповідальність несуть засновники 
тощо. Організаційно-правова форма – певна модель, якій по-
винна відповідати організація, щоб визнаватись певною юри-
дичною особою.
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Організаційно-правова форма є найважливішим крите-
рієм класифікації суб’єктів господарювання. Зміна одного її 
елемента зумовлює створення зовсім іншого її виду. Так, єди-
ною відмінністю ТОВ від товариства з додатковою відпові-
дальністю (далі – ТДВ) є обсяг відповідальності засновни-
ків. Організаційно-правова форма як поняття застосовуєть-
ся переважно для характеристики юридичних осіб-суб’єктів 
господарювання. Проте ця ознака характерна всім соціаль-
ним утворенням, які визнаються юридичними особами. На-
приклад, за кількістю осіб, які беруть участь у заснуванні, під-
приємства поділяються на: створені одним суб’єктом (приват-
ні, державні підприємства); створені декількома суб’єктами 
(господарські товариства, кооперативи, колективні підприєм-
ства); об’єднання підприємств (асоціації, концерни, корпора-
ції тощо).

Другою ознакою суб’єкта господарювання є те, що він має 
відокремлене та закріплене за ним майно у формі основних 
фондів, обігових коштів, інших цінностей. Тобто у майновому 
відношенні такий суб’єкт є самостійним і не залежить у сво-
їх рішеннях від інших. Майно суб’єкта відокремлюється та 
закріп люється за ним у правовій формі, елементами якого гос-
подарське право визначило установчі документи (засновниць-
кий договір, статут, акт про створення, положення) суб’єкта, 
самостійний або зведений (для господарських об’єднань) ба-
ланс, який відображує вартість майна суб’єкта загалом, розра-
хунковий та інший рахунки в банках. Це майно може бути на 
праві власності, праві господарського відання (зокрема щодо 
державних підприємств), праві оперативного управління 
(щодо міністерств, інших державних установ і організацій, що 
перебувають на державному бюджеті), право оренди (оренд-
ні й інші підприємства, утворені на базі орендованого майна).

Третьою, суто юридичною, ознакою суб’єкта господарсько-
го права є його господарська правосуб’єктність, тобто за пев-
ним суб’єктом господарювання законодавством визначається 
можливість бути суб’єктом права (мати і здійснювати госпо-
дарські права й обов’язки, відповідати за їх належне виконан-
ня). Обсяг правоздатності визначається і в законодавстві, і в 
його правовстановлювальних документах. Вона дає право на 
організацію конкретної господарської діяльності.
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Четвертою ознакою, пов’язаною з правосуб’єктністю, є 
компетенція господарських організацій. У цьому випадку ком-
петенція розглядається як сукупність прав та обов’язків, які 
безпосередньо закріплені за господарською організацією за-
коном і пов’язана з певним видом діяльності, переважно в 
організаційно-господарських правовідносинах. До компетен-
ції належать: коло питань, які можуть вирішувати та чи інша 
господарська організація; обов’язки, які покладаються зако-
ном на певну господарську організацію; форми відповідаль-
ності за невиконання покладених на господарську організа-
цію обов’язків; способи захисту порушених прав.

Поняття компетенції, як зазначає В. С. Щербина14, є дово-
лі широким і застосовується в різних правових галузях, у ГКУ 
йдеться саме про господарську компетенцію, якою позначаєть-
ся не лише сукупність прав та обов’язків суб’єктів господарю-
вання, але і сукупність повноважень, прав та обов’язків орга-
ну державної влади або органу місцевого самоврядування під 
час виконання своїх функціональних завдань у сфері господа-
рювання.

В. К. Мамутов визначає господарську компетенцію як су-
купність установлених законодавством і набутих у господар-
ських правовідносинах прав та обов’язків. Господарські права 
й обов’язки поділяються на два види: а) якими суб’єкт госпо-
дарювання володіє відповідно до закону; б) які прямо законом 
не передбачені15. Господарська компетенція виникає з момен-
ту створення суб’єктів господарювання, а її обсяг може зміню-
ватися на основі положень норм різних НПА та з укладанням 
певних договорів. Компетенція різних суб’єктів господарюван-
ня має свої особливості, зокрема різниться за обсягами16.

_____________________________________________

14 Суб’єкти господарського права: монографія / В. С. Щербина. – К.: Юрінком 
Інтер, 2008. – С. 9–13.

15 Мамутов В. К. О соотношении понятий компетенции и правосубъектности 
государственных хозяйственных органов / В. К. Мамутов // Изв. вузов. 
Правоведение. – 1965. – № 4. – С. 61.

16 Деревянко Б. В. Послуги у сфері освіти: правове регулювання: моногра-
фія / Б. В. Деревянко; МВС України, Донецький юридичний інститут. – До-
нецьк: Видавничий дім «Кальміус», 2013. – С. 187.
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Проаналізувавши дані науковцями визначення, можна ви-
значити поняття «компетенція» як сукупність прав, обов’язків 
та предмета відання АТ, наданих у законодавчому порядку, 
конкретному суб’єкту (органу чи посадовій особі), а також 
здатність набувати права й обов’язки17.

Поняття суб’єкта господарського права обґрунтоване тео-
рією господарського права, яка виходить із того, що суб’єктами 
господарського права є учасники господарських відносин. 
Проте теза, що терміни «суб’єкти господарського права» й 
«учасники господарських відносин» є всі підстави розглядати 
як тотожні18, вважаємо не є переконливою, оскільки поняття 
«суб’єкти господарського права» й «учасники господарських 
відносин» не є тотожними і співвідносяться як конкретне і за-
гальне. Так, згідно з ст. 2 ГКУ, учасниками відносин у сфері гос-
подарювання є: суб’єкти господарювання; споживачі; органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, наділе-
ні господарською компетенцією; а також громадяни, громад-
ські та інші організації, які є засновниками суб’єктів господа-
рювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські 
повноваження на основі відносин власності.

Найбільшу і найважливішу для господарської діяльності 
групу суб’єктів господарського права становлять суб’єкти гос-
подарювання.

Суб’єктами господарювання, згідно з ч. 1 ст. 55 ГКУ, є 
учасники господарських відносин, які здійснюють господарську 
діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність 
господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно 
і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 
цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. 
Наведене визначення дає підстави виокремити такі ознаки 
суб’єкта господарювання:

– по-перше, цей суб’єкт є учасником господарських 
відносин;
_____________________________________________

17 Turkot O. Pojęcie kompetencji spółek akcyjnych w zakresie obrony przed 
zamachami na ich majątek i organy zarządzania / O. Turkot // Nauka i Studia. 
(Seria prawo). – 2012. – № 21 (66). – S. 16–23.

18 Суб’єкти господарського права: монографія / В. С. Щербина. – К.: Юрінком 
Інтер, 2008. – С. 9–13.
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– по-друге, він безпосередньо здійснює господарську 
діяльність;

– по-третє, він наділений господарською компетен-
цією (сукупністю господарських прав і обов’язків), яку реа-
лізує під час здійснення господарської діяльності, набуваю-
чи водночас нові права й обов’язки. Цю ознаку суб’єкта гос-
подарського права в літературі ще називають господарською 
правосуб’єктністю;

– по-четверте, він має відокремлене від інших суб’єктів 
(зокрема і від власника) майно;

– по-п’яте, він відповідає за своїми зобов’язаннями у 
межах закріпленого за ним майна.

О. А. Беляневич вважає, що господарська правосуб’єктність 
і органів господарського управління, і суб’єктів господарю-
вання визначається через: 1) господарську компетенцію, тоб-
то конкретні права й обов’язки щодо здійснення господар-
ської діяльності та керівництва нею. Такі права й обов’язки є 
суб’єктивними правами й обов’язками, що існують відповідно 
до закону, тобто в межах абсолютних (не персоніфікованих) 
правовідносин; 2) господарську правоздатність, тобто можли-
вість своїми діями набувати права й обов’язки, що відповіда-
ють предмету діяльності суб’єкта, не конфліктують із цілями 
діяльності цього суб’єкта19.

А. Г. Бобкова вважає господарську компетенцію (право-
суб’єктність) заснованою на законі можливістю набувати май-
нові та немайнові права, обирати сфери господарської діяль-
ності, партнерів у зобов’язаннях, визначати порядок розподі-
лу чистого прибутку тощо з моменту створення суб’єкта гос-
подарювання до припинення діяльності20. О. В. Гарагонич за-
значає, що дефініція та розкриття сутності господарської 
правосуб’єктності АТ має ґрунтуватися на загальнотеоретич-
ній базі, сформованій в юридичній науці, та враховувати спе-

_____________________________________________

19 Беляневич О. А. Теоретичні проблеми господарського договірного пра-
ва: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.04 «Господарське право; господарсько-
процесуальне право» / О. А. Беляневич. – К., 2006. – 506 с.

20 Бобкова А. Г. Правовое обеспечение реакреационной деятельности: моно-
графия / А. Г. Бобкова. – Донецк: Юго-Восток, 2000. – С. 154.
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цифічні риси господарських правовідносин, які виникають 
між відповідними суб’єктами. Науковець указує, що найвдалі-
шою є структуризація господарської правосуб’єктності АТ, яка 
охоплює господарську компетенцію та господарську право-
здатність21. Вважаємо за необхідне доповнити, що АТ не харак-
терні цивільно-правові конструкції правоспроможності та діє-
спроможності. АТ має певний обсяг господарської компетен-
ції, яка складається із правосуб’єктності (стосовно прав АТ пе-
ред усіма можливими суб’єктами) і певного обсягу зобов’язань 
(стосовно обов’язків АТ перед більшою мірою визначеною 
сукуп ністю суб’єктів).

Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську 
компетенцію на основі права власності, права господарського 
відання, права оперативного управління та права оперативно-
господарського використання майна відповідно до визначен-
ня цієї компетенції в ГКУ та інших законах. На жаль, регулюван-
ня діяльності суб’єктів на основі оперативно-господарського 
використання майна було невиправдано скасоване законо-
давцем22.

С. М. Грудницька визначає господарську правосуб’єктність 
як абстрактну властивість суб’єкта господарського права, яке 
конкретизується в суб’єктивних правах і обов’язках двох ви-
дів: статусних правах і обов’язках (або компетенції) та похід-
них від них поточних правах і обов’язках23.

Доволі чітко відмінність між компетенцією і право здат-
ністю була визначена В. К. Мамутовим, який зауважив, що 
правоздатність і компетенція – це явища, що є у різній площині: 
правоздатність – здатність правоволодіння; компетенція – 

_____________________________________________

21 Гарагонич О. В. Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств: 
правова сутність та структура / О. В. Гарагонич // Порівняльно-аналітичне 
право. – 2014. – № 5. – С. 130–135., С. 131–135.

22 Туркот О. А. Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх 
майно та органи управління: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. А. Тур-
кот. – Кривий Ріг, 2015. – С. 78–79.

23 Грудницька С. М. Сутність і поняття правосуб’єктності: господарсько-
правове визначення / С. М. Грудницька // Становлення сучасної юридич-
ної науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 
29 квітня 2008 р.). – Тернопіль, 2008. – С. 67–68.
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24 Мамутов В. К. О соотношении понятий компетенции и правосубъектности 
государственных хозяйственных органов / В. К. Мамутов // Изв. вузов. 
Правоведение. – 1965. – № 4. – С. 56–63.

сукупність конкретних прав і обов’язків, які має державний 
орган відповідно до закону, й їх обсяг не може бути змінений 
за волею правосуб’єктних осіб24.

Суб’єктами господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 55 ГКУ, є:
– господарські організації – юридичні особи, створені 

відповідно до ЦКУ, державні, комунальні та інші підприємства, 
створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які 
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в уста-
новленому законом порядку;

– громадяни України, іноземці та особи без громадян-
ства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані 
відповідно до закону як підприємці.

Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську 
компетенцію на основі права власності, права господарського 
відання відповідно до цієї компетенції, визначеної у ГКУ та ін-
ших законах. Вони також мають право відкривати свої філії, 
представництва, інші відокремлені підрозділи без створення 
юридичної особи.

§ 2. Громадяни-підприємці як суб’єкти 
господарських правовідносин

Насамперед зазначимо, що господарську діяльність за-
лежно від правового становища її суб’єктів-громадян можна 
по ділити на дві великі категорії:

1) індивідуальна споживацька діяльність громадян;
2) господарська діяльність громадян (фізичних осіб-

підприємців) та їх колективних утворень.
Розглянемо питання відмінності між правовим статусом 

громадянина та громадянина (фізичної особи)-підприємця.
Зокрема громадянин, який належить до першої ка тегорії, 

виконує у повсякденному житті та побуті трудову діяльність, 
яка не пов’язана з підприємницькою діяльністю, і не для за-
доволення соціально-економічних, а для особистих потреб. 
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Наприк лад, у ст. 1 Закону України «Про особисте селянське 
господарство» від 15.03.2003 р. № 742-IV передбачено, що таке 
господарство – це господарська діяльність, яка проводиться 
без створення юридичної особи громадянином індивідуально 
або особами, які перебувають із ним у сімейних чи родинних 
відносинах і спільно проживають, з метою задоволення осо-
бистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання 
сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та на-
дання послуг з використанням майна особистого селянського 
господарства (далі – ОСГ), у тому числі у сфері сільського зеле-
ного туризму.

Члени ОСГ мають право: самостійно господарювати; укла-
дати угоди; реалізувати надлишки виробленої продукції; на-
давати послуги з використанням ОСГ; використовувати для 
своїх потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені 
корисні копалини, лісові насадження, водні об’єкти та ін.

Водночас діяльність, пов’язана з веденням ОСГ, не нале-
жить до підприємницької діяльності. Вона регулюється Кон-
ституцією України, Земельним кодексом України, ЦКУ, Зако-
ном про ОСГ, та іншими нормативно-правовими актами, без 
посилання на ГКУ і відповідно не є предметом правового регу-
лювання господарського права.

До другої категорії суб’єктів належать фізичні особи-під-
приємці, які здійснюють господарську діяльність без створен-
ня юридичної особи. Це найпростіша форма підприємництва, 
що здійснюється від свого імені, на свій ризик громадянами, 
які відповідають усім майном, що належить їм на праві при-
ватної власності, за своїми обов’язками у сфері підприємниц-
тва (за винятком майна, на яке відповідно до закону не може 
бути поширене стягнення). Вимоги кредиторів фізичної осо-
би – суб’єкта підприємництва задовольняються за рахунок на-
лежного їй майна, на яке може бути звернено стягнення. Пере-
лік майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення, 
встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. 
Він стосується і громадян, і громадян-підприємців. На відмі-
ну від інших форм підприємництва, ця форма підприємництва 
не передбачає створення юридичної особи, об’єднання майна і 
внесків осіб, а ґрунтується на приватному господарюванні.
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Фізичними особами-підприємцями можуть бути грома-
дяни, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності. 
Отже, не можуть бути суб’єктами підприємництва особи, ви-
знані у встановленому порядку недієздатними (внаслідок ду-
шевної хвороби або слабоумства) або обмежено дієздатними 
(внаслідок зловживання алкогольними напоями або нарко-
тичними речовинами).

Підприємцем може бути громадянин, який досяг шіст-
надцяти років.

Закон також установлює обмеження для певних катего-
рій осіб щодо можливості здійснення ними підприємницької 
діяльності. Так, не допускається заняття підприємницькою 
діяльністю таких категорій громадян: військовослужбовців, 
посадових та службових осіб органів прокуратури, суду, дер-
жавної безпеки, внутрішніх справ, органів державної влади та 
управління, покликаних здійснювати контроль за діяльністю 
підприємств, а також інших осіб, уповноважених здійснювати 
функції держави. Особи, яким суд заборонив займатися пев-
ною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з 
правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчен-
ня терміну, встановленого вироком суду.

Громадяни-підприємці також не вправі здійснювати такі 
види діяльності: що становлять монополію держави: діяль-
ність, пов’язана з обігом наркотичних речовин, прекурсорів, 
психотропних речовин, виготовлення та реалізація військо-
вої зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобуван-
ня бурштину, охорона особливо важливих об’єктів права дер-
жавної власності, перелік яких визначається у встановлено-
му Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, 
пов’язана із розробленням, випробуванням, виробництвом та 
експлуатацією ракет-носіїв, діяльність, пов’язана з технічним 
обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж (окрім 
місцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв’язку 
в мережах зв’язку загального користування (за деякими ви-
нятками); провадження яких передбачається законом у пев-
ній організаційній формі; ломбардні операції, які можуть про-
водити (державні підприємства чи повні товариства), страхо-
ва діяльність (господарські товариства, крім товариства з об-



93

меженою відповідальністю), банківська діяльність (комерцій-
ні банки, що створюються у формі акціонерного товариства, 
товариства з обмеженою відповідальністю чи кооперативно-
го банку) та ін.

Громадянин-підприємець, керуючись положеннями ст. 42 
Конституції України, здійснює діяльність у межах універсаль-
ної правоздатності. Це означає можливість особи займати-
ся будь-яким видом підприємницької діяльності, здійснення 
якого не суперечить законодавству. На відміну від юридичної 
особи, яка діє в межах спеціальної правоздатності й обмеже-
на видами діяльності, визначеними засновниками в установ-
чих документах. 

Згідно з ч. 5 ст. 128 ГКУ, громадянин-підприємець здійснює 
свою діяльність на засадах свободи підприємництва та від-
повідно до принципів, передбачених у ст. 44 ГКУ, зокрема він 
може здійснювати самостійно будь-яку діяльність відповідно 
до потреб ринку, на власний розсуд приймаючи відповідні рі-
шення, що не суперечать закону.

Водночас законодавство містить обмеження щодо мож-
ливості провадження приватними підприємцями певних видів 
діяль ності (див. ст. 103). Зокрема фізична особа-підприємець 
як суб’єкт підприємницької діяльності не може:

– надавати фінансові послуги, якщо інше прямо не перед-
бачене законом. Відповідно до Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
від 12.07.2001 р. № 2664-III, фінансовими вважаються такі по-
слуги: випуск платіжних документів, платіжних карток, до-
рожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми за-
безпечення розрахунків; довірче управління фінансовими ак-
тивами; діяльність з обміну валют; залучення фінансових ак-
тивів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; фінан-
совий лізинг; надання коштів у позику, в тому числі і на умо-
вах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; 
переказ грошей; послуги у сфері страхування та у системі на-
копичувального пенсійного забезпечення; професійна діяль-
ність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню; 
факторинг; адміністрування фінансових активів для придбан-
ня товарів у групах; управління майном для фінансування 
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об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухоміс-
тю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні ме-
ханізми і управління майном при будівництві житла та опера-
ціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978-IV; операції з іпо-
течними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів; 
банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповід-
но до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 
7.12.2000 р. № 2121-III;

– займатися діяльністю у сфері організації телебачення 
і радіомовлення (див. Закон України «Про телебачення і радіо-
мовлення» від 21.12.1993 р. № 3759-XII);

– займатися космічною діяльністю (див. Закон України 
«Про космічну діяльність» від 15.11.1996 р. № 502/96-ВР);

– займатися діяльністю у сфері здійснення операцій з 
металобрухтом (згідно зі ст. 4 Закону України «Про метало-
брухт» від 05.05.1999 р. № 619-XIV, операції з металобрухтом 
здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізовани-
ми металургійними переробними підприємствами, а також їх 
приймальними пунктами);

– займатися діяльністю у сфері загальної середньої 
та вищої освіти (див. Закон України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р. № 1556-VII, Закон України «Про освіту» від 
23.05.1991 р. № 1060-XII);

– займатися концесійною діяльністю щодо будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг, згідно зі ст. 1 Закону 
України «Про концесії на будівництво та експлуатацію авто-
мобільних доріг» від 14.12.1999 р. № 1286-XIV, концесіонером 
може бути юридична особа.

Окрім того, індивідуальні підприємці повинні дотримува-
тися вимог закону щодо: ліцензування певних видів господар-
ської діяльності; подання податковим органам декларацій про 
доходи, інших відомостей для нарахування податків та інших 
обов’язкових платежів; сплати податків та інших обов’язкових 
платежів; ведення обліку результатів своєї підприємницької 
діяльності відповідно до вимог законодавства; додержання 
прав і законних інтересів споживачів; добросовісної поведінки 
у сфері економічної конкуренції; забезпечення найманим пра-
цівникам (у разі застосування найманої праці) умов, передба-
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чених трудовим законодавством; вчасного повідомлення реє-
стратора (органу державної реєстрації) про зміну адреси, за-
значеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, ін-
ших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що ма-
ють відображатися в реєстраційних документах.

Чинне законодавство України не передбачає виокремлен-
ня майна, яке використовується підприємцем для здійснен-
ня підприємницької діяльності, із загальної маси належно-
го цьому громадянинові майна. Так, у ч. 2 ст. 128 ГКУ та ч. 1 
ст. 52 ЦКУ прямо встановлено правило про те, що громадянин-
підприємець відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з 
підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, на яке від-
повідно до закону може бути звернено стягнення. Фізич-
на особа-підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за 
зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльніс-
тю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної су-
місної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цьо-
го майна (ч. 2 ст. 52 ЦКУ). Відповідно до рішення суду, за від-
повідними зобов’язаннями може бути звернено стягнення 
на все належне приватному підприємцеві майно, в тому чис-
лі і те, яке він не використовував для зайняття підприємниць-
кою діяльністю (приватна квартира, дача, меблі, автомашина 
тощо). Зважаючи на наявність повної відповідальності за свої-
ми зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльніс-
тю, всім своїм майном, громадянин-підприємець провадить 
підприємницьку діяльність без формування статутного, ре-
зервного та інших фондів.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену 
систе му оподаткування, обліку та звітності, відповідно до п. 4 
ст. 291 ПКУ, поділяються на 4 групи платників єдиного податку:

– перша група – фізичні особи-підприємці, які не ви-
користовують працю найманих осіб, здійснюють виключно 
роздріб ний продаж товарів з торговельних місць на ринках 
та/або провадять господарську діяльність з надання побуто-
вих послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календар-
ного року не перевищує 300000 гривень;

– друга група – фізичні особи-підприємці, які здій-
снюють господарську діяльність з надання послуг, у тому 
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числі по бутових, платникам єдиного податку та/або на се-
ленню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері 
ресторанного господарства, за умови, що протягом кален-
дарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кіль-
кість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, 
одночасно не перевищує 10 осіб;

– обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-

підприємців, які надають посередницькі послуги з купів-
лі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 
70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з ви-
робництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та по-
бутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного камін-
ня, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-
дорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці нале-
жать виключно до третьої групи платників єдиного податку, 
якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

– третя група – фізичні особи-підприємці, які не вико-
ристовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 
пере бувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та 
юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої орга ніза-
ційно-правової форми, у яких протягом календарного року об-
сяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

– четверта група – сільськогосподарські товаровироб-
ники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробни-
цтва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
пере вищує 75 відсотків.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сіль-
ськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних 
територіальних громад, що створені згідно із законом та пер-
спективним планом формування територій громад, для фі-
зичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяль-
ність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку 
на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – у межах 
до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах 
до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
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3) для третьої групи платників єдиного податку встанов-
люється у розмірі – 3 відсотків доходу – у разі сплати податку 
на додану вартість або 5 відсотків доходу – у разі включення 
податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Варто нагадати, що не підлягає спрощеній системі оподат-
кування діяльність, пов’язана з торгівлею лікеро-горілчаними 
і тютюновими виробами, а також пально-мастильними мате-
ріалами.

Єдиний податок значно полегшує ведення бухгалтерсько-
го обліку, який є більш звичним і зрозумілим, насамперед для 
тих громадян, які тільки розпочинають самостійний бізнес і  
повинні в стислі строки оволодіти методами господарських 
підрахунків і ведення діловодства.

Проте, як свідчить практика, ця система не є доскона-
лою. Так, не кожний підприємець має регулярні грошові над-
ходження. Однак сплата єдиного податку відбувається неза-
лежно від результатів діяльності. Видаються недостатньо об-
ґрунтованими і вимоги щодо обмеження кількості найманих 
працівників. Адже якщо підприємець вдало розпочав бізнес, 
має можливості для його подальшого розвитку, то таке обме-
ження заважатиме і інвестиціям, і створенню додаткових ро-
бочих місць в Україні.

§ 3. Поняття та види організаційно-правових форм 
підприємства

Важливе місце серед суб’єктів господарювання належить 
підприємствам. Це зумовлено економічними та соціальними 
функціями підприємства в економічній системі, а саме функ-
ціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потре-
би у продукції, роботах, послугах. Тому законодавчий інститут 
підприємства як суб’єкта господарювання є центральною час-
тиною системи господарського права України, його правовою 
основою.

Поняття «підприємство» є узагальнювальним. Воно ви-
значає підприємства як суб’єкти господарського права сто-
совно всіх форм і видів власності в Україні. Це поняття є також 
загально галузевим, тобто визначає промислові (фабрики, 
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заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські, 
торговельні й інші підприємства.

Підприємство як соціально-економічний і правовий інсти-
тут має певну сукупність економічних, організаційних і юри-
дичних ознак, за якими кваліфікується як суб’єкт господарю-
вання та суб’єкт права. За допомогою цих ознак уніфіковано 
визначається поняття і правове становище підприємств усіх 
форм власності та галузей народного господарства.

Так, згідно з ч. 1 ст. 62 ГКУ, підприємство – це самостій-
ний суб’єкт господарювання, створений компетентним орга-
ном державної влади, або органом місцевого самоврядування, 
або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особис-
тих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, 
науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяль-
ності в порядку, передбаченому ГКУ й іншими законами.

Визначальним у цьому документі є, по-перше, те, що під-
приємство є самостійним суб’єктом господарювання. Самостій-
ність у цьому випадку полягає в тому, що прийняття господар-
ських рішень є однією з основних і необхідних умов діяль ності 
підприємства як товаровиробника. Юридичний аспект такого 
визначення полягає в тому, що підприємство під час здійснен-
ня своєї господарської діяльності має право з власної ініціати-
ви приймати будь-які рішення, що не суперечать законодав-
ству України.

По-друге, підприємство – це суб’єкт господарювання. Суть 
визначення суб’єкта господарювання полягає в тому, що під-
приємство є товаровиробником, трудовий колектив якого на 
професійній основі (промисел) виробляє та реалізує свій то-
вар із метою одержання прибутку та задоволення суспільних 
потреб. Як господарюючий суб’єкт підприємство здійснює ви-
робничу, науково-дослідну, торговельну й іншу господарську 
діяльність. Підприємства, відповідно до ч. 2 ст. 62 ГКУ, мо-
жуть створюватися і для здійснення підприємництва, і для не-
комерційної господарської діяльності.

По-третє, підприємство – статутний суб’єкт господарю-
вання. Це означає, що воно діє відповідно до статусу як ло-
кального акта господарського законодавства, який норматив-
но визначає цілі та предмет його діяльності, відхилятися від 
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яких без зміни статуту підприємству заборонено. Статут та-
кож визначає межі спеціальної правоздатності підприємства 
як юридичної особи й тому є одним із найважливіших його ло-
кальних правових актів підприємства.

Головною ознакою підприємство є те, що воно має не-
обхідне для суб’єкта господарювання майно – основні й обо-
ротні кошти, інші цінності, якими воно володіє, користуєть-
ся і розпоряджається на певному правовому титулі (на пра-
ві власності, господарського відання чи оперативного управ-
ління). Це майно юридично відмежоване, як правило, від май-
на власника підприємства і закріплене за підприємством як 
суб’єктом права. Основні й оборотні кошти є на самостійному 
балансі, гроші – на поточному і рахунку підприємства в банку. 
Наявність відокремленого майна зумовлює його здатність від 
свого імені набувати права і нести обов’язки, самостійно від-
повідати як своїми зобов’язаннями, виступати позивачем та 
від повідачем у суді. Відповідно до ч. 5 ст. 62 ГКУ, підприємство 
у своєму складі не має інших юридичних осіб.

Види та організаційно-правові форми підприємств.
Залежно від форм власності, відповідно до ЦКУ та госпо-

дарського законодавства, в Україні можуть діяти підприєм-
ства таких видів:

– приватне підприємство, що діє на основі приватної 
власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної 
особи);

– підприємство, що діє на основі колективної власності 
(підприємство колективної власності та корпоративне);

– комунальне підприємство, що діє на основі комуналь-
ної власності територіальної громади;

– державне підприємство, що діє на основі державної 
власності;

– підприємство, засноване на змішаній формі власності 
(на базі об’єднання майна різних форм власності);

– підприємство з іноземними інвестиціями, зокрема, 
якщо (в статутному капіталі підприємства іноземна інвести-
ція становить не менш як десять відсотків);

– іноземне підприємство (в статутному капіталі якого 
іноземна інвестиція становить сто відсотків).
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Суб’єкти господарювання залежно від кількості працюю-
чих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати 
до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів 
мікропідприємництва, середнього або великого підприємни-
цтва (ст. 55 ГКУ).

Суб’єктами мікропідприємництва є:
– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом 

порядку як фізичні особи-підприємці, в яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) не переви-
щує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не переви-
щує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за серед-
ньорічним курсом Національного банку України;

– юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, в яких се-
редня кількість працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяль-
ності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, ви-
значену за середньорічним курсом Національного банку 
Украї ни.

Суб’єктами малого підприємництва є:
– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом 

порядку як фізичні особи-підприємці, в яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) не переви-
щує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не переви-
щує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за серед-
ньорічним курсом Національного банку України;

– юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, в яких се-
редня кількість працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяль-
ності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національного банку 
Украї ни.

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи-
суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 
форми та форми власності, в яких середня кількість працівни-
ків за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та 
річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквіва-
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лентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним кур-
сом Національного банку України.

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів се-
реднього підприємництва.

Залежно від способу утворення (заснування) та форму-
вання статутного капіталу в Україні діють підприємства уні-
тарні та корпоративні.

Унітарним, згідно з ч. 4 ст. 63 ГКУ, є підприємство, яке 
створюється одним засновником, який виділяє необхідне для 
того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не 
по ділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє до-
ходи, безпосередньо або через керівника, який ним признача-
ється, керує підприємством і формує його трудовий колектив 
на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та 
ліквідації підприємства.

Види унітарних підприємств. Насамперед це приватне під-
приємство з одним засновником. Приватним підприємством, 
відповідно до ст. 113 ГКУ, є підприємство, що діє на осно-
ві приватної власності одного або декількох громадян, іно-
земців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з викорис-
танням найманої праці. Приватним є також підприємство, що 
діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання-
юридичної особи.

Для визначення правового статусу приватного під-
приємства найважливішим є встановлення правової належ-
ності майна, що передається як внесок до його статутного ка-
піталу – ним має бути саме майно, що знаходиться у приват-
ній і, відповідно, не є у комунальній або державній власності.

Засновником приватного підприємства може бути фізич-
на особа – громадянин України (фізичні особи – при заснуван-
ні приватного підприємства з декількома засновниками), іно-
земець або особа без громадянства або одна юридична особа, 
що має статус суб’єкта господарської діяльності. Спільного за-
снування приватного підприємства фізичними й юридичними 
особами, а також декількома юридичними особами, на відміну 
від господарського товариства, законодавство не передбачає.

Приватне підприємство з одним засновником діє і 
на основі його праці, і з використанням найманої праці. 
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Законодавство не забороняє (і не примушує) засновнику само-
стійно займатися видами діяльності, визначеними статутом 
приватного підприємства. У разі залучення до цієї діяльності 
інших осіб на умовах трудового договору, їх наймання здій-
снюється на підставах і в порядку, передбаченому законо-
давством України про працю.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фермерське 
господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV, фермерське госпо-
дарство (далі – ФГ) є формою підприємницької діяльності гро-
мадян із створенням юридичної особи, які виявляли бажання 
виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займа-
тися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибут-
ку на земельних ділянках наданих їм у власність та/або ко-
ристування, у тому числі в оренду, для ведення ФГ, товарного 
сільськогосподарського виробництва, особистого селянського 
господарства.

ФГ як суб’єкт господарювання найповніше відображає 
товарно-підприємницькі засади аграрного господарювання 
на землях сільськогосподарського призначення є юридичною 
особою, яка здійснює діяльність відповідно до Земельного ко-
дексу України (в частині права власності на землю і землеви-
користання), Закону України «Про фермерське господарство» 
від 19.06.2003 р. № 973-IV (далі – Закон) та статуту.

ФГ ґрунтується на сімейно-родинних відносинах. Члена-
ми такого господарства можуть бути: подружжя, батьки, діти, 
які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї та родичі. Його за-
сновником є голова господарства або інша визначена в стату-
ті особа, яка пройшла конкурсний відбір на право створення 
ФГ у районній (міській) професійній комісії з питань створен-
ня ФГ. До роботи у ФГ допускається залучення також і найма-
них працівників, які працюють за трудовим договором (контр-
актом) і не є членами господарства.

Землі ФГ, які є основою створення ведення господарства, 
згідно з ст. 12 Закону, можуть складатися із: земельної ділян-
ки, що належить на праві власності ФГ як юридичній особі; зе-
мельних ділянок, що належать громадянам – членам ФГ на 
праві приватної власності; земельної ділянки, що використо-
вується ФГ на умовах оренди. Законом не встановлено міні-
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мального розміру земельних ділянок ФГ, а максимальний, згід-
но з п. 13 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
може бути загальною площею до 100 гектарів на праві влас-
ності, хоча ця площа може бути збільшена у разі спадкування 
земельних ділянок за законом. Розмір земельної ділянки, що 
використовується ФГ на умовах оренди не обмежується.

Відповідно до ст. 112 ГКУ, підприємством об’єднання гро-
мадян, релігійної організації є унітарне підприємство, засно-
ване на власності об’єднання громадян (громадської органі-
зації, політичної партії) або власності релігійної організації 
для здійснення господарської діяльності з метою виконання 
їх статутних завдань. 

Підприємство об’єднання громадян, релігійної організа-
ції діє на основі статуту й є юридичною особою, здійс нюючи 
свою діяльність на праві оперативного управління або гос-
подарського відання відповідно до вимог ГКУ. Обмежен-
ня щодо створення та діяльності окремих видів підприємств 
об’єднання громадян, релігійної організації встановлюються 
законами.

Згідно з ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання» 
від 22.03.2012 р. № 4572-VI, громадське об’єднання зі статусом 
юридичної особи має право:

1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати 
майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку 
діяль ність безпосередньо, якщо це передбачено статутом гро-
мадського об’єднання, або через створені в порядку, передба-
ченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), 
якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського 
об’єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення 
підприємницької діяльності громадським об’єднанням вклю-
чаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети 
(цілей) засоби масової інформації;

4) брати участь у здійсненні державної регуляторної по-
літики відповідно до Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
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5) брати участь у порядку, визначеному законодавством, 
у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних ор-
ганів, що утворюються органами державної влади, органами 
влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого само-
врядування для проведення консультацій з громадськими 
об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосу-
ються сфери їхньої діяльності.

Згідно з ч. 4 ст. 63 ГКУ, унітарне підприємство створюєть-
ся одним засновником – об’єднанням громадян, який виділяє 
необхідне для його діяльності майно. Наявність інших спів-
засновників у підприємства об’єднання громадян – громадян, 
юридичних осіб-суб’єктів господарської діяльності або інших 
об’єднань громадян тощо виключається. Унітарними є підпри-
ємства державні, комунальні, підприємства, засновані на влас-
ності об’єднання громадян, релігійної організації або на при-
ватній власності засновника.

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для 
виконання своєї статутної мети (цілей) має право володі-
ти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим май-
ном, яке відповідно до закону передане такому громадському 
об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набу-
те як членські внески, пожертвуване громадянами, підприєм-
ствами, установами та організаціями, набуте в результаті під-
приємницької діяльності такого об’єднання, підприємниць-
кої діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, під-
приємств), а також майном, придбаним за рахунок власних ко-
штів, тимчасово наданим у користування (крім розпоряджен-
ня) чи на інших підставах, не заборонених законом. 

Засновником підприємства об’єднання громадян є відпо-
відне об’єднання громадян, що має статус юридичної особи, 
а також об’єднання (спілка) громадських організацій у разі, 
якщо його статутом передбачено право заснування підпри-
ємств. Проте політичним партіям та юридичним особам, що 
ними створюються, забороняється засновувати підприєм-
ства, за винятком засобів масової інформації, підприємств, що 
здійснюють продаж суспільно-політичної літератури, інших 
пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів з власною 
символікою, проведення виставок, лекцій, фестивалів та ін-
ших суспільно-політичних заходів (ч. 2 ст. 112 ГКУ).
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Принципово важливим аспектом створення схожих під-
приємств є і те, що вони зазвичай провадять просвітницьку 
діяльність, виконують дослідження соціологічного та загаль-
нодержавного значення, які, наприклад, висвітлюють нагаль-
ні проблеми регіонального характеру. Крім того, вони можуть 
займатися і суто комерційною діяльністю із виконання робіт 
і надання послуг стороннім фізичним та юридичним особам 
(з урахуванням указаних обмежень стосовно політичних пар-
тій). Отже, підприємства, що засновані об’єднаннями грома-
дян, не тільки матеріально підтримують своїх засновників, а 
і значною мірою заощаджують бюджетні кошти, виконуючи 
низку робіт і надаючи послуги, яких потребує суспільство.

Унітарним також є підприємство, засноване на власності 
релігійної організації для здійснення господарської діяльнос-
ті з метою виконання її статутних завдань. 

Правовий статус підприємств, заснованих на власності ре-
лігійної організації, визначено у ч. 4 ст. 112 ГКУ, а також у спе-
ціаль ному акті – Законі України «Про свободу совісті та релігій-
ні організації» від 23.04.1991 р. № 987-XII (далі – Закон). Судо ва 
практика з відповідних питань узагальнена в роз’ясненні Пре-
зидії Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання, 
що виникають при застосуванні Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» від 29.02.1996 р. № 02-5/109.

Згідно зі ст. 17 цього Закону, релігійні організації мають 
право використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що 
надаються їм на договірних засадах державними, громадськи-
ми організаціями або громадянами. У власності релігійних ор-
ганізацій можуть бути будівлі, предмети культу, об’єкти ви-
робничого, соціального і добродійного призначення, тран-
спорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення їх 
діяль ності, придбане або створене ними за рахунок власних 
коштів, пожертвуване громадянами, організаціями або пере-
дане державою, а також придбане на інших підставах, перед-
бачених законом. Відповідне майно може використовуватися 
релігійною організацією на її розсуд, зокрема як база для ство-
рення підприємства.

Підприємство, засноване на власності релігійної ор гані-
зації, створюється для здійснення господарської діяльності. 
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Як і у разі з підприємствами об’єднань громадян, підприєм ст-
ва, засновані на власності релігійних організацій, можуть бути 
і суб’єктами підприємницької діяльності (продавати предмети 
культу, надавати послуги віруючим тощо), і некомерційни-
ми господарськими організаціями (здійснювати благодійну 
діяль ність, розподіляти гуманітарну допомогу тощо).

Господарська діяльність, заради здійснення якої заснову-
ється підприємство релігійної організації, покликана досягти 
мети, передбаченої в статуті такої організації.

Згідно з ч. 4 ст. 112 ГКУ і ст. 19 Закону України «Про сво-
боду совісті та релігійні організації», такі організації у поряд-
ку, визначеному чинним законодавством, мають право для ви-
конання своїх статутних завдань засновувати видавничі, по-
ліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільсько-
господарські й інші підприємства, а також добродійні закла-
ди (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають права юри-
дичної особи. Статутними завданнями, своєю чергою, є задо-
волення релігійних потреб громадян сповідувати і поширю-
вати віру. Зважаючи на це, господарська діяльність засновано-
го релігійною організацією підприємства повинна стосувати-
ся зав дань задоволення релігійних потреб громадян. Напри-
клад, видавниче підприємство може випускати культову літе-
ратуру, реставраційно-будівельне – проводити відновлюваль-
ні роботи тощо.

Державне унітарне підприємство. Відповідно до ст. 73 
ГКУ, воно є підприємством, що утворюється компетентним ор-
ганом державної влади в розпорядчому порядку на базі від-
окремленої частини державної власності, як правило, без по-
ділу її на частки і входить до сфери його управління. Майно 
державного унітарного підприємства є у державній власнос-
ті та закріплюється за таким підприємством на праві госпо-
дарського відання чи праві оперативного управління. Найме-
нування державного унітарного підприємства повинно місти-
ти слова «державне підприємство». Таке підприємство не несе 
відповідальності за зобов’язаннями власника й органу влади, 
до сфери управління якого воно входить.

Щодо організаційної структури підприємства, то воно 
може складатися з виробничих структурних підрозділів (ви-
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робництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лаборато-
рій тощо), а також функціональних структурних підрозділів 
апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). 
Функції, права й обов’язки структурних підрозділів підприєм-
ства визначаються положеннями про них, які затверджують-
ся в порядку, визначеному статутом підприємства або інши-
ми установчими документами. Підприємство самостійно ви-
значає свою організаційну структуру, встановлює чисельність 
працівників і штатний розпис. Має право створювати філії, 
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, 
погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів під-
приємства з відповідними органами місцевого самоврядуван-
ня в установленому законодавством порядку. Такі відокрем-
лені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на 
основі положення про них, затвердженого підприємством.

Управління підприємством здійснюється відповідно до 
його установчих документів на основі поєднання прав власни-
ка щодо господарського використання свого майна й участі в 
управлінні трудового колективу.

Власник здійснює свої права щодо управління підприєм-
ством безпосередньо або через уповноважені ним органи від-
повідно до статуту підприємства чи інших установчих доку-
ментів.

Для керівництва господарською діяльністю підприємства 
власник (власники) або уповноважений ним орган призначає 
(обирає) керівника підприємства. У разі найму керівника під-
приємства з ним укладається контракт, в якому визначають-
ся строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, 
умови його матеріального забезпечення, звільнення його з по-
сади та інші умови найму за погодженням сторін.

Керівник підприємства без доручення діє від імені підпри-
ємства, представляє його інтереси в органах державної вла-
ди й органах місцевого самоврядування та інших організа ціях, 
у відносинах з юридичними особами і громадянами, формує 
адмі ністрацію підприємства, вирішує питання діяльності під-
приємства в межах та порядку, визначених установчими до-
кументами. Він може бути звільнений з посади достроково на 
підставах, передбачених контрактом відповідно до трудового 
законодавства.
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Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльнос-
ті підприємства на основі трудового договору або інших форм, 
що регулюють трудові відносини, становлять його трудовий 
колектив. Повноваження трудового колективу щодо його 
участі в управлінні підприємством установлюються статутом 
або іншими установчими документами.

Відносини підприємства з іншими підприємствами, орга-
нізаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності 
формуються на договірних засадах. Підприємства вільні у ви-
борі предмета договору, визначенні зобов’язань та інших умов 
господарських взаємин, що не суперечать законодавству Украї-
ни. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну 
діяльність, яка є частиною державної зовнішньоекономічної 
діяльності та регулюється законами України, іншими прийня-
тими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Державне унітарне підприємство утворюється на базі 
відокрем леної частини державної власності. Згідно зі ст. 326 
ЦКУ, в державній власності є майно, у тому числі грошові ко-
шти, що належать державі Україна. Нині орієнтовний пере-
лік об’єктів державної власності міститься у п. 2.4 Класифіка-
ції форм власності ДК 001:2004, затвердженому Наказом Дер-
жавного комітету України з питань технічного регулюван-
ня та споживчої політики від 28.05.2004 р. № 97 (далі – Кла-
сифікація форм власності ДК 001:2004), відповідно до якого 
об’єктами права державної власності є майно: державних та 
казенних підприємств, державних організацій, установ та за-
кладів, що діють на основі державної власності (ст. 73 ГКУ); ак-
ції (частки, паї) держави у майні суб’єктів господарювання різ-
них форм власності (ст. 141 ГКУ); яке не увійшло до статутних 
фондів акціонерних товариств, створених у процесі корпора-
тизації та приватизації; державних господарських об’єднань, 
які утворюються переважно у формі корпорації або концерну, 
незалежно від найменування об’єднання (ст. 120 ГКУ).

Майно державного унітарного підприємства є у державній 
власності та закріплюється за таким підприємством на праві 
господарського відання чи праві оперативного управління 
(ч. ст. 73 ГКУ). Воно не несе відповідальності за зобов’язаннями 
власника й органу влади, до сфери управління якого воно 
входить.
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Частини майна державної власності, що входять до статут-
ного капіталу державного унітарного підприємства, зазвичай 
не поділяються на частки. За визначенням унітарного підпри-
ємства (ч. 4 ст. 63 ГКУ) його статутний капітал не поділяєть-
ся на частки (паї) і, відповідно, статутний капітал державного 
унітарного підприємства.

Проте, з огляду на об’єктивне існування державної кор-
поративної власності, що визначається у ст. 3 Класифікації 
форм власності ДК 001:2004, щодо майна суб’єктів, у статут-
ному фонді яких частка державної чи комунальної власності 
перевищує 50% чи становить величину, яка забезпечує відпо-
відним органам державного управління право вирішального 
впливу на господарську діяльність цих суб’єктів, правомірно 
казати про наявність, окрім державних унітарних, державних 
корпоративних підприємств. Саме їх статутний фонд поділя-
ється на частки, які можуть знаходитися, крім державної, і в ін-
ших формах власності. Докладніше про такі підприємства йти-
меться під час розгляду правового статусу господарських то-
вариств.

Державне унітарне підприємство утворюється розпоряд-
чим способом шляхом видання відповідним компетентним ор-
ганом державної влади відповідного розпоряджуючого акта.

Загальні питання щодо компетенції органів державної 
влади в сфері управління державним майном визначаються 
Законом України «Про управління об’єктами державної влас-
ності» від 21.09.2006 р. № 185-V, із змінами, яким на міністер-
ства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України центральні 
органи виконавчої влади покладено здійснення функцій щодо 
управління майном, що є у державній власності, крім майно-
вих комплексів підприємств, установ, організацій, управління 
якими здійснюють відповідні служби Верховної Ради Украї-
ни, Президента України, Кабінету Міністрів України згідно з 
законодавчими актами України. Відповідні органи, зокрема, 
приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквіда-
цію підприємств, установ і організацій, заснованих на держав-
ній власності, затверджують їх статути (положення), контро-
люють їх дотримання та приймають рішення у зв’язку з пору-
шенням статутів (положень).



110

Відповідно, орган державної влади, до сфери управління 
якого входить державне підприємство, є представником влас-
ника та виконує його функції у межах, визначених його компе-
тенцією.

Розпорядчий порядок утворення державного підприєм-
ства означає, що такому утворенню передує видання компе-
тентним органом державної влади відповідного акта про це.

Законодавством також визначаються види діяльності, за-
йматися якими можуть виключно державні підприємства. Зо-
крема діяльність, пов’язана з охороною окремих особливо 
важливих об’єктів права державної власності, перелік яких ви-
значається у встановленому Кабінетом Міністрів України по-
рядку, а також діяльність, пов’язана з проведенням криміна-
лістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз 
та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуа-
тацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками 
із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними 
підприємствами й організаціями.

Державні унітарні підприємства можуть бути і держав-
ними комерційними підприємствами, і казенними підприєм-
ствами.

Державне комерційне підприємство, відповідно до ст. 74 
ГКУ, є суб’єктом підприємницької діяльності, що діє на осно-
ві статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності 
всім належним йому майном на праві господарського відання.

Статутний капітал державного комерційного підприєм-
ства утворюється уповноваженим органом, до сфери управ-
ління якого воно входить до реєстрації цього підприємства як 
суб’єкта господарювання. Держава й орган, до сфери управлін-
ня якого входить державне комерційне підприємство, не не-
суть відповідальності за його зобов’язаннями, крім випадків, 
передбачених законами.

Державне комерційне підприємство зобов’язане прийма-
ти та виконувати доведені до нього в установленому законо-
давством порядку державні замовлення, враховувати їх при 
формуванні виробничої програми, визначенні перспектив 
свого економічного і соціального розвитку та виборі контр-
агентів, а також складати і виконувати річний з покварталь-
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ною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік. 
Таке підприємство не має права безоплатно передавати на-
лежне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, 
окрім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові 
об’єкти, що належать до основних фондів, державне комерцій-
не підприємство має право лише за попередньою згодою ор-
гану, до сфери управління якого воно належить і лише на кон-
курентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпо-
ряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних 
фондів, державне комерційне підприємство має право лише у 
межах повно важень та у спосіб, що передбачені ГКУ й іншими 
за конами.

Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що нале-
жать до основних фондів державного комерційного підприєм-
ства, використовуються відповідно до затвердженого фінан-
сового плану. Списання з балансу не повністю амортизованих 
основних фондів, а також пришвидшена амортизація основ-
них фондів державного комерційного підприємства можуть 
проводитися лише за згодою органу, до сфери управління яко-
го входить це підприємство.

У разі зміни керівника державного комерційного під-
приємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-
господарської діяльності підприємства в порядку, передбаче-
ному законом.

Казенні підприємства створюються у галузях народного 
господарства, в яких, відповідно до ст. 76 ГКУ:

– законом дозволено здійснення господарської діяль-
ності лише державним підприємствам;

– основним (понад п’ятдесят відсотків) споживачем про-
дукції (робіт, послуг) є держава;

– за умовами господарювання неможлива вільна конку-
ренція товаровиробників чи споживачів;

– переважаючим (понад п’ятдесят відсотків) є виробни-
цтво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за свої-
ми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як 
правило, не може бути рентабельним;

– приватизацію майнових комплексів державних під-
приємств заборонено законом.
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Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету 
Міністрів України. У рішенні про створення казенного підпри-
ємства визначаються обсяг і характер основної діяльності під-
приємства, а також орган, до сфери управління якого входить 
підприємство, що створюється. Реорганізація та ліквідація ка-
зенного підприємства проводяться за рішенням органу, до 
компетенції якого належить створення цього підприємства.

Казенне підприємство є юридичною особою, має відповід-
ні рахунки в установах державного банку, печатку із своїм на-
йменуванням.

Майно казенного підприємства закріплюється за ним на 
праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в стату-
ті підприємства.

Орган, до сфери управління якого входить казенне під-
приємство, затверджує статут підприємства, призначає його 
керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством 
господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, по-
слуг) на виробництво та реалізацію якої поширюється зазна-
чений дозвіл.

Найменування казенного підприємства повинно містити 
слова «казенне підприємство».

Казенне підприємство здійснює господарську діяльність 
відповідно до виробничих завдань органу, до сфери управлін-
ня якого воно входить.

Орган, до сфери управління якого входить казенне під-
приєм ство, здійснює контроль за використанням та збере-
женням належного підприємству майна, має право вилучи-
ти у казенного підприємства майно, яке не використовуєть-
ся або використовується не за призначенням і розпорядити-
ся ним у межах своїх повноважень. Казенне підприємство не 
має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися 
закріп леним за ним майном, що належить до основних фон-
дів, без попередньої згоди органу, до сфери управління якого 
воно входить.

Джерелами формування майна казенного підприємства 
є: державне майно, передане підприємству відповідно до рі-
шення про його створення; кошти та інше майно, одержані від 
реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства; цільові кош-
ти, виділені з Державного бюджету України; кредити банків; 
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частина доходів підприємства, одержаних ним за результата-
ми господарської діяльності, передбаченої статутом; інші дже-
рела, не заборонені законом.

Казенне підприємство відповідає за своїми зобов’язан-
нями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. 
У разі недостатності зазначених коштів держава, в особі орга-
ну до сфери управління якого входить підприємство, несе пов-
ну субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями казенного 
підприємства.

Комунальне унітарне підприємство. Згідно зі ст. 78 ГКУ, 
таке підприємство утворюється компетентним органом міс-
цевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі від-
окремленої частини комунальної власності та входить до сфе-
ри його управління. Майно комунального унітарного підпри-
ємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за 
таким підприємством на праві господарського відання (кому-
нальне комерційне підприємство) або на праві оперативного 
управління (комунальне некомерційне підприємство).

Комунальні підприємства виробляють продукцію, вико-
нують роботи, надають послуги на визначеній території з ме-
тою забезпечення потреб інших суб’єктів господарювання та 
мешканців, що проживають на цій території. Це – організація 
будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів житлового 
фонду; здійснення житлово-комунальними конторами постій-
ного контролю за утриманням у належному стані житлових 
приміщень державного фонду та, на договірній основі, таких, 
що знаходяться у приватній власності. На комунальній влас-
ності засновано чимало підприємств із обслуговування міс-
цевих енергетичних систем, транспорту та зв’язку, шляхового 
господарства, а також закладів соціального спрямування, по-
бутового обслуговування, просвітництва, культури й охорони 
здоров’я.

Правовий статус комунальних підприємств визначено у 
ст. 78 ГКУ, а також у законах, що регулюють діяльність місце-
вих органів виконавчої влади й органів місцевого самовряду-
вання – Закон України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Закон України «Про столицю 
України – місто-герой Київ» від 15.01.1999 p. № 401-XIV, Закон 
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України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. 
№ 586-XIV тощо. Особливості передачі об’єктів, зокрема, під-
приємств з державної у комунальну власність і навпаки визна-
чається Законом України «Про передачу об’єктів права держав-
ної та комунальної власності» від 03.03.1998 р. № 147/98-ВР.

Комунальне унітарне підприємство утворюється компе-
тентним органом місцевого самоврядування і належить до 
сфери його управління.

За змістом ст.ст. 140, 143 Конституції України, мешкан-
ці, які проживають в межах того чи іншого адміністратив-
но-те ри торіального утворення (територіальна громада), 
без по середньо або через утворені ними органи місцевого са-
мо врядування (ради) управляють майном, що є у комунальній 
влас ності. Як передбачено ч. 5 ст. 60 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, 
зазначені органи від імені та в інтересах територіальних гро-
мад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо во-
лодіння, користування та розпорядження об’єктами права ко-
мунальної власності, в тому числі і щодо утворення суб’єктів 
підприємницької діяльності (підприємств).

Представницькі органи місцевого самоврядування – сіль-
ські, селищні, міські ради – вправі приймати рішення про пере-
дачу іншим органам окремих повноважень щодо управлін-
ня майном, яке належить до комунальної власності відповід-
ної територіальної громади, визначення меж цих повноважень 
та умов їх здійснення (п. 31 ст. 26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР). 
Зокрема до відання виконавчих органів цих рад належить 
управління в межах, визначених радою, майном, що належить 
до комунальної власності. Тобто місцеві ради вправі делегува-
ти повно важення зі створення комунальних підприємств сво-
їм виконавчим органам (виконавчим комітетам, управлінням, 
службам тощо) або місцевим державним адміністраціям.

Що ж до районних і обласних рад, то їх повноваження на 
розпорядження комунальним майном (в тому числі створен-
ня комунальних підприємств) має похідний від повноважень 
представницьких органів місцевого самоврядування харак-
тер, оскільки у вирішенні відповідних питань зазначені ради 
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діють за дорученням сільських, селищних, міських рад (п. 19 
ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР).

Орган, до сфери управління якого входить комунальне 
унітарне підприємство, є представником власника – відповід-
ної територіальної громади і виконує його функції у межах, ви-
значених законодавством.

Комунальне унітарне підприємство утворюється на базі 
відокремленої частини комунальної власності.

Основою діяльності комунального підприємства є 
відокрем лена частина комунальної власності, до складу якої, 
відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, входить рухо-
ме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 
земля, природні ресурси тощо. Згідно з п. 2.5.2 та п. 2.5 ст. 2 
Класифікації форм власності ДК 001:2004, затвердженої Нака-
зом Державного комітету України з питань технічного регулю-
вання та споживчої політики від 28.04.2004 р. № 97, об’єктами 
права комунальної власності є майно:

– комунальних підприємств, організацій, установ, закла-
дів, що діють на основі відокремленої частини комунальної 
власності територіальної громади (ст. 78 ГКУ);

– акції (частки, паї) територіальної громади у майні 
суб’єктів господарювання різних форм власності (ст. 24 ГКУ);

– комунальних господарських об’єднань, які утворюють-
ся переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від 
найменування об’єднання (комбінат, трест тощо) (ст. 120 ГКУ).

Майно комунального унітарного підприємства є у кому-
нальній власності та закріплюється за таким підприємством 
на праві господарського відання (комунальне комерційне під-
приємство) або на праві оперативного управління (комуналь-
не некомерційне підприємство). Воно не несе відповідальнос-
ті за зобов’язаннями власника та органу місцевого самовряду-
вання, до сфери управління якого воно входить.

Комунальне унітарне підприємство утворюється в розпо-
рядчому порядку. Його утворенню, як і державному, передує 
видання компетентним органом відповідного акта.
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Правовий статус підприємств споживчої кооперації ви-
значається у ст. 111 ГКУ, а також у Законі України «Про спожив-
чу кооперацію» від 10.04.1992 р. № 2265-XII. Згідно з ч. 8 ст. 111 
ГКУ, підприємством споживчої кооперації визнається унітар-
не або корпоративне підприємство, утворене споживчим то-
вариством (товариствами) або спілкою (об’єднанням) спожив-
чих товариств із метою здійснення статутних цілей цих това-
риств, спілок (об’єднань).

Підприємством споживчої кооперації визнається підпри-
ємство, утворене споживчим товариством (товариствами) або 
спілкою (об’єднанням) споживчих товариств.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про споживчу коопе-
рацію» від 10.04.1992 р. № 2265-XII, споживчим товариством є 
самоврядна організація громадян, які на основі добровільнос-
ті членства, майнової участі та взаємодопомоги об’єднуються 
для спільної господарської діяльності з метою колективного 
організованого забезпечення своїх економічних і соціальних 
інтересів. Споживчі товариства, відповідно до ст. 11 цього За-
кону, для здійснення своїх статутних завдань можуть утворю-
вати будь-які підприємства, установи, організації, які, відпо-
відно, вважаються підприємствами споживчої кооперації.

За організаційно-правовою формою вони є унітарними 
або корпоративними.

Якщо підприємство створюється одним споживчим това-
риством (спілкою), воно вважається унітарним; якщо това-
риств (засновників) два і більше, підприємство визнається 
корпоративним.

Метою створення підприємства споживчої кооперації є 
здійснення статутних завдань засновників. Ці завдання в ши-
рокому розумінні викладені у ст. 1 Закону України «Про спо-
живчу кооперацію» від 10.04.1992 р. № 2265-XII, згідно із якою 
споживча кооперація має право здійснювати торговельну, за-
готівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чин-
ним законодавством України, сприяє соціальному і культурно-
му розвитку села, народних промислів і ремесел, бере участь у 
міжнародному кооперативному русі. Настільки широкими мо-
жуть бути і повноваження підприємства споживчої коопера-
ції; конкретний їх перелік міститься у статуті підприємства.
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Як і унітарні, корпоративні підприємства характеризу-
ються наявністю декількох видів, особливості правового ста-
тусу яких будуть нами розглянуті.

Корпоративним приватним підприємством визнається 
під приємство, що діє на основі приватної власності кількох 
громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці 
чи з використанням найманої праці (ст. 113 ГКУ).

За своєю суттю приватне підприємство з декількома за-
сновниками близьке до господарського товариства. Про-
те його правовий статус характеризується наявністю деяких 
обмежень, не притаманних господарським товариствам, які 
розглядаються далі. З іншого боку, діяльність корпоратив-
них приватних підприємств менш заформалізована порівня-
но з господарськими товариствами – на них не поширюють-
ся вимоги Закону України «Про господарські товариства» від 
19.09.1991 р. № 1576-ХІІ, зокрема щодо мінімального розміру 
статутного капіталу та інші.

На відміну від унітарного, засновниками корпоративно-
го приватного підприємства можуть бути лише фізичні осо-
би, що випливає з аналізу визначення приватного підприєм-
ства, у ст. 113 ГКУ, згідно з якою засновником унітарного при-
ватного підприємства може бути одна юридична особа. Як за-
значалося, під час розгляду унітарного приватного підприєм-
ства, спільного заснування приватного підприємства фізич-
ними й юридичними особами, а також декількома юридични-
ми особами, на відміну від господарського товариства, законо-
давство не передбачає.

Приватне підприємство з двома та більше засновниками 
діє на основі приватної власності засновників. На відміну від 
господарського товариства, яке може засновуватися за участю 
державної (комунальної) власності, приватне підприємство 
створюється лише на базі приватної власності його засновни-
ків. Це, зокрема, зумовлено суб’єктним складом засновників 
приватного підприємства, адже фізичні особи не можуть здій-
снювати повноваження власника щодо державного та кому-
нального майна.

Приватне підприємство з двома та більше засновни-
ками може обмежуватись працею своїх засновників або 
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використовувати найману працю. Як і в господарських то ва-
риствах – «товариствах капіталів», ГКУ не зобов’язує заснов-
ників корпоративного приватного підприємства брати 
участь у його трудовому житті. Вони можуть працювати са мі 
на заснованому ними підприємстві – бути пов’язаними тру-
довими відносинами з ним, найняти персонал «зі сторони».

§ 4. Поняття і види господарських товариств
Така організаційно-правова форма підприємництва, як 

господарське товариство, має істотні особливості щодо ство-
рення, діяльності й юридичного статусу. Його правовий статус 
визначається і відповідно до ГКУ, і Законом України «Про гос-
подарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ із змінами і 
доповненнями (далі – Закон). Зокрема поняття, види, поря док 
створення і діяльності товариств, а також права й обов’язки їх-
ніх засновників та учасників.

Згідно з цими законами, господарські товариства – це під-
приємства, установи, організації, створені на засадах угоди 
юридичними та/або громадянами шляхом об’єднання їх май-
на для участі в підприємницькій діяльності з метою одержан-
ня прибутку. Тобто істотною відмінністю господарських това-
риств від інших підприємств є те, що вони створюються на до-
говірних засадах двома і більше фізичними та/або юридични-
ми особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 113 ЦКУ, ч. 1 ст. 80 ГКУ, ч. 3 ст. 1 Закону, 
до господарських товариств належать: акціонерні товариства 
(далі – АТ); ТОВ; ТДВ; повні товариства (далі – ПТ); командит-
ні товариства.

Господарські товариства можуть займатися будь-якою 
підприємницькою діяльністю, які не суперечать законодав-
ству. Вони є юридичними особами, діють на підставі установ-
чих документів, затверджених учасниками, мають власні наз-
ви із зазначенням організаційно-правової форми товариства.

Вибір конкретного виду господарського товариства за-
лежить від цілей і намірів його засновників, а також у низці 
випадків передбачений законодавством. Наприклад, фондова 
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біржа та інвестиційний фонд можуть бути створені тільки 
в формі приватного АТ, довірче товариство – в формі ТДВ, 
ломбард – ПТ.

Щодо визначення правового статусу господарських това-
риств актуальним є питання визначення пріоритету в засто-
суванні актів однакової юридичної сили – ЦКУ, ГКУ, а також За-
кону, оскільки вони регулюють суміжні питання. Так, якщо по-
ложення ЦКУ, ГКУ суперечать положенням Закону, застосуван-
ню підлягають положення Закону, який є спеціальним норма-
тивним актом.

Особливості господарського товариства:
Господарське товариство є підприємством або іншим 

суб’єктом господарювання. Належність господарських това-
риств до підприємств підтверджується ч. 5 ст. 63 ГКУ, яка пря-
мо відносить господарські товариства до видів корпоративних 
підприємств. Це, своєю чергою, означає, що на господарські 
товариства повною мірою поширюються загальні положен-
ня ГКУ й інших актів законодавства, що регулюють діяль ність 
підприємств. Якщо загальні положення щодо підприємств су-
перечать спеціальним положенням, що безпосередньо визна-
чають правовий статус господарських товариств, застосову-
ються спеціальні положення відповідних нормативних актів.

Згідно з ч. 2 ст. 79 ГКУ, засновниками й учасниками гос-
подарського товариства можуть бути суб’єкти господарюван-
ня, інші учасники господарських відносин, а також громадяни, 
які не є суб’єктами господарювання. Тобто господарське това-
риство може бути засноване і юридичними особами, і грома-
дянами, а також спільно громадянами й юридичними особа-
ми, причому для заснування господарського товариства гро-
мадянину не обов’язково мати статус суб’єкта підприємниць-
кої діяль ності. Крім того, незважаючи на наявність у назві тер-
міна «товариство», ЦКУ (ч. 2 ст. 114) та ГКУ (ч. 1 ст. 79) перед-
бачають можливість господарського товариства діяти у скла-
ді одного учасника.

Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які стали 
засновниками або учасниками господарського товариства, 
зберігають статус юридичної особи.
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Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні 
юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути 
засновниками і учасниками господарських товариств нарівні 
з громадянами й юридичними особами України, крім випад-
ків, установлених законодавчими актами України. Так, згід-
но зі ст. 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлен-
ня» від 21.12.1993 р. № 3759-XII, в Україні забороняється ство-
рення телерадіоорганізацій іноземними юридичними і фізич-
ними особами та особами без громадянства. Також забороня-
ється створення і діяльність телерадіоорганізацій з іноземни-
ми інвестиціями, у статутному фонді яких більш як 30% іно-
земних інвестицій.

Обмеження щодо заснування та участі в господарських 
товариствах суб’єктів господарювання або інших осіб вста-
новлюються законодавством. Наприклад, за положеннями 
ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про впорядкуван-
ня діяль ності суб’єктів підприємницької діяльності, створених 
за участю державних підприємств» від 31.12.1992 р. № 24-92, 
державні підприємства не мають права бути засновниками 
господарських товариств.

Деякі нормативні акти встановлюють кваліфікаційні (спе-
ціальні) вимоги до засновників (учасників) господарських то-
вариств. Так, згідно зі ст. 33 Закону України «Про цінні папери 
і фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV, АТ може бути 
створено не менш як 20 засновниками – торговцями цінними 
паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної і комі-
сійної діяльності по цінних паперах за умови внесення ними 
до статутного фонду не менш як 10 тис. неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Компетенцію учасників господарських товариств неза-
лежно від їх виду визначено у ст.ст. 116, 117 ЦКУ, ст. 88 ГКУ та 
ст.ст. 10, 11 Закону. Так, учасники товариства мають право:

– брати участь в управлінні справами товариства в по-
рядку, визначеному в установчих документах, за винятком ви-
падків, передбачених законодавством;

– брати участь у розподілі прибутку товариства та одер-
жувати його частку (дивіденди). Вони визначаються про-
порційно частці кожного з учасників, які є учасниками товари-
ства на початок строку виплати дивідендів;
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– одержувати інформацію про діяльність това риства. 
На вимогу учасника товариство зобов’язане надавати йому 
для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-гос по-
дарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, 
протоколи зборів органів управління товариства тощо;

– вийти в передбаченому установчими документами по-
рядку зі складу товариства.

Учасники товариства зобов’язані:
– додержуватись вимог установчих документів товари-

ства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів 
управління товариства;

– виконувати свої зобов’язання перед товариством, 
в тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вноси-
ти вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, 
перед баченими установчими документами;

– не розголошувати комерційну таємницю та конфіден-
ційну інформацію про діяльність товариства.

Учасники можуть мати також інші права і нести інші 
обов’язки, передбачені законодавством і установчими доку-
ментами товариства.

Господарські товариства створюються шляхом об’єднання 
майна та участі в підприємницькій діяльності їх засновни-
ків (учасників). Внески (вклади) засновників (учасників) 
об’єднуються у статутний фонд (статутний, складений капі-
тал товариства, що, власне, є характерним для будь-якої юри-
дичної особи.

Згідно зі ст. 87 ГКУ, статутний капітал товариства стано-
вить сума вкладів засновників та учасників господарського 
товариства. Вкладами учасників та засновників господарсько-
го товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та 
інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування 
землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, 
спорудами, а також інші майнові права (в тому числі майнові 
права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, зокрема в 
іноземній валюті.

Забороняється використовувати для формування ста-
тутного капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одер-
жані в кредит та під заставу. Проте чинним законодавством 
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не передбачено оформлення та подання в орган державної 
реєст рації документа про підтвердження факту, що кошти, які 
вносяться до статутного капіталу товариства, не є бюджетни-
ми коштами, коштами, одержаними в кредит та під заставу.

Фінансовий стан засновників – юридичних осіб щодо їх 
спроможності здійснити відповідні внески до статутного капі-
талу господарського товариства у випадках, передбачених за-
коном, повинен бути перевірений належним аудитором (ауди-
торською організацією) у встановленому порядку, а майновий 
стан засновників – громадян має бути підтверджений декла-
рацією про їх доходи і майно, засвідченою відповідним подат-
ковим органом.

Вклад, оцінений у гривнях, відповідно до ч. 2 ст. 86 ГКУ (ч. 2 
ст. 115 ЦКУ), становить частку учасника та засновника у ста-
тутному капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визна-
чається в установчих документах господарського това риства, 
а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалеж-
ній експертній перевірці. Вона проводиться згідно з Законом 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III, Зако-
ном України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. № 1378-IV. 
Методика проведення оцінки майна визначається національ-
ними стандартами за видами майна, які затверджує Кабінет 
Міністрів України. Наприклад, Національний стандарт № 2 
«Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабі-
нету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442 тощо.

Метою створення та діяльності господарського товари-
ства є отримання прибутку. Для цього, згідно з ч. 5 ст. 79 ГКУ, 
господарські товариства можуть займатися будь-якою під-
приємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству 
України.

Проте ознака отримання прибутку зберігається не в усіх 
господарських товариствах. Наприклад, згідно зі Законом 
України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 р. 
№ 3480-IV, фондова біржа є акціонерним товариством, проте 
вона має статус організації, яка створюється без мети отри-
мання прибутку і займається виключно організацією укладан-
ня угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних.
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Прибуток господарського товариства утворюється з над-
ходжень від його господарської діяльності після покриття ма-
теріальних та прирівняних до них витрат і витрат на опла-
ту праці. З економічного прибутку товариства сплачують-
ся перед бачені законом податки й інші обов’язкові платежі, а 
також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, 
одержаний після зазначених розрахунків, залишається у роз-
порядженні товариства, яке визначає напрями його викорис-
тання відповідно до установчих документів товариства.

Управління товариством здійснюють його органи та поса-
дові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких здій-
снюється залежно від виду товариства, а у визначених зако-
ном випадках – учасниками товариства. Водночас, згідно з 
ст. 89 ГКУ і ст. 23 Закону, посадовими особами органів управ-
ління товариства визнаються голова та члени виконавчого 
органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена 
рада товариства (спостережна рада), – голова та члени ради 
товариства (спостережної ради). Вони відповідають за запо-
діяну ними товариству шкоду відповідно до чинного законо-
давства України.

Посадовими особами органів управління товариства не 
можуть бути члени Кабінету Міністрів України, керівники 
центральних та інших органів виконавчої влади, військово-
службовці, посадові особи органів прокуратури, суду, дер-
жавної безпеки, внутрішніх справ, нотаріуси, а також посадо-
ві особи органів державної влади, крім випадків, коли держав-
ні службовці здійснюють функції з управління акціями (част-
ками, паями), що належать державі, та представляють інтере-
си держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізій-
ній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися 
певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих 
товариств, які здійснюють цей вид діяльності. Особи, які ма-
ють непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші 
корисливі злочини.

Найпоширенішою організаційно-правовою формою гос-
подарювання у світі й в Україні є АТ. У них зосереджено при-
близно 60% національного промислового виробництва. 
Акціо нерами, за різними даними, в Україні вважаються від 14 
до 16 млн громадян.
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У зв’язку з необхідністю правового забезпеченя їх інтере-
сів, а також їх різноманітності, реальності, корпоративних 
прав, Верховна Рада прийняла Закон України «Про акціонерні 
товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (далі – Закон).

Відповідно до ст. 3 цього Закону, AT – це господарське то-
вариство, статутний капітал якого поділений на визначену 
кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоратив-
ні права за якими засвідчені акціями. Аналогічні визначення 
в ГКУ (ч. 2 ст. 80) і Законі України «Про господарські товари-
ства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ (ст. 24). Окрім того, закон 
вводить нові типи АТ – публічні, приватні та державні.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону, характерною особливістю 
приватного АТ є те, що воно може здійснювати тільки приват-
не розміщення акцій (приватне розміщення акцій є аналогом 
закритого розміщення акцій). Також приватне АТ може не про-
водити процедуру лістингу та має визначене законом пере-
важне право акціонера на придбання акцій AT, які продаються 
третім особам (ст. 7 Закону). Крім того, кількісний склад при-
ватного АТ не може перевищувати 100 акціонерів.

Акціонери приватного АТ мають переважне право на при-
дбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього то-
вариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером 
третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожно-
му з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що 
продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протя-
гом двох місяців із дня отримання товариством повідомлення 
акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не 
передбачено статутом товариства.

Строк переважного права, передбачений статутом товари-
ства, не може бути меншим ніж 20 днів із дня отримання това-
риством відповідного повідомлення. Цей строк припиняється 
у разі, якщо до його завершення від усіх акціонерів товариства 
та самого товариства отримані письмові заяви про викорис-
тання або про відмову від використання переважного права 
на купівлю акцій.

Акціонер приватного АТ, який має намір продати свої акції 
третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це решту 
акціонерів товариства та саме товариство із зазначенням ціни 
та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів това-
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риства здійснюється через його правління. Після отримання 
письмового повідомлення від акціонера, який має намір про-
дати свої акції третій особі, товариство зобов’язане протягом 
двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим 
акціонерам товариства. Якщо інше не передбачено статутом 
товариства, повідомлення акціонерів товариства здійснюєть-
ся за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери приватного АТ та/або товариство не ско-
ристаються переважним правом на придбання акцій, що про-
понуються для продажу, протягом установленого цим законом 
або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за 
ціною та на умовах, що повідомлені товариству та його акціо-
нерам.

У разі порушення зазначеного у цій статті переважного 
права на придбання акцій будь-який акціонер товариства та/
або саме товариство, якщо статутом товариства передбачено 
переважне право на придбання акцій товариством, має право 
протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи товари-
ство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушен-
ня, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та 
обов’язків покупця акцій.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не 
допускається.

Зазначене переважне право акціонерів приватного АТ не 
поширюється на випадки переходу права власності на цінні 
папери цього товариства в результаті їх спадкування чи пра-
вонаступництва.

Приватне AT може бути перетворено на публічне. Зміна 
типу товариства з приватного на публічне або з публічного на 
приватне не є його перетворенням.

Акції публічного АТ можуть купуватися та продаватися 
на фондовій біржі. Публічне АТ зобов’язане пройти процедуру 
включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому 
хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Акції публічного АТ 
не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фон-
дової біржі в Україні. Акції приватного АТ не можуть купува-
тися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком про-
дажу шляхом проведення на біржі аукціону. АТ не має права 
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приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо ак-
цій вчиняються в письмовій формі (ст. 24 Закону).

Для закритих і відкритих AT не встановлюється спе-
ціального режиму регулювання їх перетворення у приватні 
та публічні, крім Прикінцевих та перехідних положень За кону. 
Вони передбачають, що статути та інші внутрішні положен-
ня АТ, створених до набрання чинності Законом, підлягають 
увідповідненню з нормами Закону не пізніше ніж два роки з 
дня набрання чинності цим Законом. Зміна типу товариства 
з приватного АТ на публічне АТ або з публічного на приват-
не не є його перетворенням. Невнесення таких змін до стату-
ту та інших внутрішніх документів АТ є підставою для відмо-
ви в державній реєстрації випуску цінних паперів цього това-
риства або наданні ліцензії.

Із наведеного визначення випливають такі загальні 
особ ливості АТ, які зумовлюють специфіку його юридичного 
статусу.

По-перше, статутний капітал AT має акціонерну природу, 
формується шляхом емісії та продажу акцій фізичним та/або 
юридичним особам. Мінімальний розмір його статутного капі-
талу встановлено у розмірі, не менше суми, еквівалентної 1250 
мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімаль-
ної заробітної плати, що діє на момент створення товариства.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснуван-
ня АТ, може здійснюватися грошовими коштами, цінними па-
перами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом 
яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, 
нематеріальними активами, що мають грошову оцінку. Водно-
час вона не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх но-
мінальної вартості, а також не може здійснюватися шляхом 
взяття на себе зобов’язань із виконання для товариства робіт 
або надання послуг.

В. В. Рєзнікова роз’яснює, що нематеріальними активами 
можуть бути: ділова репутація, ділові зв’язки, трудова участь, 
об’єкти інтелектуальної власності та ін25.
_____________________________________________

25 Рєзнікова В. В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в 
Україні: навч. посібник / В. В. Рєзнікова. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – С. 128.
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Статутний капітал товариства визначає мінімальний роз-
мір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

По-друге, АТ має публічний статус емітента цінних папе-
рів (акцій, облігацій). Інші товариства не мають статусу емі-
тента акцій. Воно є юридичною особою, яка від свого імені ви-
пускає акції та зобов’язується своєчасно виконувати обов’язки, 
що випливають з умов їх випуску. Шляхом випуску та прода-
жу акцій акціонерні товариства і формують свої статутні ка-
пітали, і збільшують їх, якщо це необхідно. Акції публічних АТ 
допускаються до вільного продажу на умовах, визначених За-
коном України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. 
№ 514-VI та Законом України «Про цінні папери і фондовий ри-
нок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV, іншими актами про фондо-
вий ринок. Опата акцій може відбуватися грошовими коштами, 
майном, майновими і немайновими правами, які мають оцінку 
(ст. 23 Закону).

По-третє, фізичні та юридичні особи, які придбали акції 
акціонерних товариств, фіксуються у реєстрі власників імен-
них цінних паперів і набувають статусу акціонерів. Права й 
обов’язки акціонерів визначені у ст.ст. 25 і 29 Закону і ст.ст. 4, 
5, 8 і 9 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» 
від 23.02.2006 р. № 3480-IV. Цими законами також передбаче-
но, що всі акції АТ з 2011 р. можуть існувати виключно у бездо-
кументарній формі.

По-четверте, ознакою АТ є обмежена відповідальність ак-
ціонерів. Акціонери відповідають (точніше – несуть ризик від-
повідальності) за зобов’язаннями товариства тільки в межах 
належних їм акцій. За ознакою відповідальності акціонерів АТ 
належить до ТОВ.

Акціонери, які пов’язані з АТ установчими документами, 
мають передбачені Законом певні права та обов’язки.

Обов’язки акціонерів. Насамперед вони повинні сплатити 
повну вартість акцій, отриманих від товариства. Цей обов’язок 
потребує пояснення. Безумовно, якщо цінні папери купуються 
одразу, то й розрахунок із товариством не відкладається.

Водночас є практика підписки на цінні папери, коли ін-
вестори отримують акції під письмове зобов’язання у зазна-
чені строки внести у капітал товариства їхню вартість у гро-
шовій формі. Цінні папери або сертифікати на їх одержання 
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передаються їм у кредит. Однак, якщо акціонер не повертає за-
значену в договорі суму, то АТ може анулювати ці акції та про-
дати їх іншій особі.

Окрім того обов’язку, є й інші. Так, відповідно до статуту 
АТ, власник акцій може бути позбавлений (повністю або част-
ково) права передачі їх іншим особам. Закон (ст. 29) передба-
чає такі обов’язки акціонерів-власників і простих, і привілейо-
ваних акцій:

– дотримуватись статуту, інших внутрішніх документів 
товариства;

– виконувати рішення загальних зборів та інших органів 
товариства;

– виконувати свої зобов’язання перед товариством, в 
тому числі і пов’язані з майновою участю;

– оплачувати акції у ромірі, в порядку та засобами, що 
передбачені статутом акціонерного товариства;

– не розголошувати комерційну таємницю та конфіден-
ційну інформацію про діяльність товариства.

Статутом товариства може бути передбачена можливість 
укладання договору між акціонерами, за яким на акціонерів 
покладаються додаткові обов’язки, зокрема обов’язок участі 
у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його 
недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов’язки, 
встановлені цим та іншими законами.

Б. В. Деревянко зазначає, що загроза рейдерства є найвірогід-
нішою саме для АТ, акції яких є у власності приватних осіб. Тому 
ліпше її мінімізувати на початковому етапі – на стадії утворен-
ня нового суб’єкта господарювання. Науковець указує, що, якщо 
стратегічні питання з організації діяльності закріпити у статуті, 
а також вказати, що внесення змін до статуту можливі лише піс-
ля згоди всіх учасників, то загроза рейдерства як і загроза майно-
вим правам учасників майже унеможливлюється26,  27.
_____________________________________________

26 Деревянко Б. В. Забезпечення прав власників майна приватних ВНЗ при 
їх реорганізації / Б. В. Деревянко // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 286–
291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/FP/2010-4/10dbvpir.pdf.

27 Деревянко Б. В. Правове регулювання господарської діяльності навчаль-
них закладів: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04 / Б. В. Деревянко. – Донецьк, 
2014. – С. 140–141.
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Поняття «протиправне встановлення контролю над АТ» 
(«рейдерство») є достатньо широким поняттям. Незважаючи 
на те, що у Кримінальному кодексі України (далі – ККУ) наявне 
визначення поняття «протиправне заволодіння майном під-
приємства, установи, організації», яке міститься у ст.ст. 206.2 
ККУ, у цьому ж Кодексі наявні й інші статті, за допомогою яких 
можна кваліфікувати протиправні дії, які вчиняють «рейдери» 
під час захоплення АТ28. Вважаємо, що встановлення відпові-
дальності за протиправне заволодіння майном підприємства, 
установи, організації у вказаному вигляді не забезпечить на-
лежного захисту від «рейдерів». Відповідальність «рейдерів» 
за протиправне заволодіння акціями чи майном суб’єктів гос-
подарювання завдяки вказаному Закону буде м’якшою, ніж 
це зараз передбачено різними статтями ККУ. Можна засумні-
ватися стосовно спрямованості вказаного Закону на боротьбу 
із «рейдерством». Тому запропоновані у Законі зміни потребу-
ють внесення поправок, спрямованих, зокрема, на посилення 
відповідальності та визначення у запропонованій статті ККУ 
інших ознак, характерних «рейдерству»29. Вважаємо потріб-
но визначити, що саме варто розуміти під протиправним вста-
новленням контролю над АТ («рейдерством»), запропонувати 
та внести відповідні доповнення й зміни до законодавства. Ви-
значення поняття має дати змогу визначити ознаки й форми 
протиправного встановлення контролю. Також повинен бути 
чітко прописаний перелік дій, які застосовують «рейдери» під 
час протиправного встановлення контролю над АТ. При чіт-
ко встановлених ознаках та визначенні поняття «рейдерство» 
буде можливо сформувати повноцінну систему захисту вітчиз-
няної економіки. Коли будуть на законодавчому рівні вка зані 

_____________________________________________

28 Туркот О. А. Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх 
майно та органи управління: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. А. Тур-
кот. – Кривий Ріг, 2015. – С. 48.

29 Туркот О. А. Щодо змін у відповідальності за протиправне заволодін-
ня майном підприємства, установи, організації / О. А. Туркот // Актуаль-
ні проблеми адміністративного та кримінального права і процесу: мате-
ріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 
(м. Донецьк, 15 березня 2014 року). – Донецьк: ООО «Цифровая типогра-
фия», 2014. – С. 323.
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30 Туркот О. А. Щодо визначення поняття протиправного встановлення 
контролю над акціонерним товариством («рейдерства») / О. А. Туркот // 
Форум права. – 2012. – № 1. – С. 1008–1014 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12.pdf.

можливі форми протиправного захоплення, тоді й ефектив-
ною буде протидія протиправним захопленням загалом та за-
безпечення захисту підприємства при перших спробах такого 
захоплення30.

Права акціонерів. Вони залежать від виду акцій, власника-
ми яких вони є.

Зокрема, відповідно до ст. 25 Закону, власник акціонерів 
простих акцій має такі права:

– брати участь в управлінні справами товариства в по-
рядку, визначеному в установчих документах, за винятком ви-
падків, передбачених цим Законом;

– брати участь у розподілі прибутку товариства та одер-
жувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки 
прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціоне-
рів, які такими стали на початок строку виплати дивідендів;

– вийти в установленому порядку з товариства;
– отримувати інформацію про діяльність товариства. На 

вимогу акціонера товариство зобов’язане надавати йому для 
ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяль-
ність, протоколи зборів.

Треба розрізняти також загальні права, які надаються 
власником цінних паперів і додатком, обумовлені статутом то-
вариства. До загальних прав належить право голосу на загаль-
них зборах товариства. Потрібно враховувати, що насправді 
воно реалізується не завжди однаково. Часто випускають ак-
ції, які відрізняються за правом голосу: прості дають право го-
лосу, а привілейовані – незавжди. Акція дає право на отриман-
ня частки прибутку підприємства у формі дивідендів, які на-
раховують щорічно за кінцевими результатами роботи това-
риства.

Юридичний статус АТ характеризується і деякими інши-
ми рисами. Так, товариство має засновницькі права щодо ство-
рення господарських об’єднань (участі в наявних об’єднаннях).
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До загальних прав акціонерів належить такі права: вима-
гати скликання позачергових загальних зборів; брати участь 
у загальних зборах особисто або через представника, бути по-
відомленим про проведення загальних зборів, вности пропо-
зиції до порядку денного, бути повідомленим про зміни в по-
рядку денному, ознайомитися з документами, що стосуються 
порядку денного, обирати і бути обраним в органи управлін-
ня АТ, в тому числі висунувши свою кандидатуру для виборів.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону, кожний акціонер має пра-
во внести пропозиції щодо питань, включених до порядку ден-
ного загальних зборів АТ, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищу-
вати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включен-
ню до порядку денного загальних зборів.

У Законі окремо (ст. 26) визначені права акціонерів-
власників привілейованих акцій. Зокрема право на дивіден-
ди за привілейованими акціями, ліквідаційну вартість у разі 
ліквідації товариства, конвертацію акцій, на інформацію. 
Акціонери-власники таких акцій у випадках, передбачених 
ч. 5 ст. 26 Закону і статутом товариства, мають право голосу 
під час вирішення загальними зборами питань:

– припинення товариства, що передбачає конвертацію 
привілейованих акцій цього класу в привілейовані акції іншо-
го класу, прості акції або інші цінні папери;

– внесення змін до статуту товариства, що передбачають 
обмеження прав акціонерів-власників цього класу привілейо-
ваних акцій;

– внесення змін до статуту товариства, що передба чають 
розміщення нового класу привілейованих акцій, власники 
яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивіден-
дів чи виплат у разі ліквідації товариства або збільшення об-
сягу прав акціонерів-власників розміщених класів привілейо-
ваних акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання 
дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.
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Статутом приватного товариства акціонеру-власнику 
привілейованих акцій може бути надано право голосу також 
з інших питань.

Рішення загальних зборів АТ, що приймається за участю 
акціонерів-власників привілейованих акцій, мають право го-
лосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три 
чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які 
брали участь у голосуванні з цього питання, якщо статутом 
товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встанов-
люється вимога стосовно більшої кількості голосів власників 
привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення.

У відносинах акціонерів інколи виникає питання про 
успадкування права власності на акції приватного АТ та спів-
відношення цього права із обов’язком одержувати його зго-
ду у випадку відчуження акцій третім особам. Відповідно до 
принципу законодавчого захисту права власності, у такому 
випадку згода АТ на успадкування акцій і прав, пов’язаних із 
ними, не вимагається, оскільки успадкування не вважається 
відчуженням. Використання акцій приватного АТ як предме-
тів застави також має бути врегульоване установчими доку-
ментами емітента.

Вищим органом АТ є загальні збори товариства. Відповід-
но до ч. 2 ст. 32 Закону, АТ зобов’язане щороку скликати за-
гальні збори (річні загальні збори) не пізніше 30 квітня на-
ступного за звітним року. Всі інші загальні збори, крім річних, 
вважаються позачерговими. У загальних зборах мають пра-
во брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості та 
класу акцій, власниками яких вони є за принципом: одна ак-
ція – один голос. З правом дорадчого голосу брати участь у за-
гальних зборах можуть і члени виконавчих органів, які не є 
акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь 
у загальних зборах, реєструються з зазначенням кількос-
ті голо сів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписуєть-
ся головою та секретарем зборів. До виключної компетенції 
загальних зборів, згідно зі ст. 33 Закону, належать: визначен-
ня основ них напрямів діяльності АТ; прийняття рішення про 
анулювання ви куплених акцій; прийняття рішення про зміну 
типу товариства; прийняття рішення про розміщення акцій; 
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прийняття рішення про збільшення статутного капіталу това-
риства; прийняття рішення про зменшення статутного капі-
талу товариства; прийняття рішення про дроблення або кон-
солідацію акцій; затвердження положень про загальні збори, 
наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (реві-
зора) товариства, а також внесення змін до них; затверджен-
ня інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не 
перед бачено статутом товариства; затвердження річного зві-
ту товариства; розподіл прибутку і збитків товариства; при-
йняття рішення про викуп товариством розміщених ним ак-
цій; прийняття рішення про форму існування акцій; затвер-
дження розміру річних дивідендів; прийняття рішень з пи-
тань порядку проведення загальних зборів; обрання членів 
наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або 
трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами на-
глядової ради; прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів наглядової ради; обрання голови та членів реві-
зійної комісії (ревізора), прийняття рішення про достроко-
ве припинення їх повно важень; затвердження висновків ре-
візійної комісії (ревізора), прийняття рішення про достроко-
ве припинення їх повноважень; прийняття рішення про виділ 
та припинення товариства, крім випадку, передбаченого ч. 4 
ст. 84 цього Закону, про ліквідацію товариства, обрання лікві-
даційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, 
порядку роз поділу між акціонерами майна, що залишається 
після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквіда-
ційного балансу; прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізій-
ної комісії (ревізора); затвердження принципів (кодексу) кор-
поративного управління товариства; обрання комісії з припи-
нення АТ; вирішення інших питань, що належать до виключ-
ної компетенції загальних зборів згідно із статутом або поло-
женням про загальні збори товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до ви-
ключної компетенції загальних зборів, не можуть бути пере-
дані іншим органам товариства.
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Про проведення загальних зборів та їх порядок денний 
надсилається письмове повідомлення акціонерам персональ-
но (з урахуванням ст. 35) особою, яка скликає загальні збори, у 
спосіб, передбачений статутом АТ, у строк не пізніше ніж за 30 
днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка 
скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власнос-
ті на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціо-
нерами. АТ не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення за-
гальних зборів також публікує в офіційному друкованому ор-
гані повідомлення про проведення загальних зборів. Публіч-
не АТ додатково надсилає повідомлення про проведення за-
гальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій 
це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізні-
ше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розмі-
щує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною 
третьою цієї статті. Приватне АТ додатково розміщує на влас-
ній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про це.

Позачергові загальні збори АТ скликаються, відповідно до 
ст. 47 Закону, наглядовою радою з власної ініціативи; на ви-
могу виконавчого органу в разі порушення провадження про 
визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення 
знач ного правочину; на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 
на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги 
сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій то-
вариства; в інших випадках, установлених законом або стату-
том товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів 
подається в письмовій формі виконавчому органу на адре-
су за місцезнаходженням АТ із зазначенням органу або пріз-
вищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання по-
зачергових загальних зборів, підстав для скликання та поряд-
ку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів 
з ініціа тиви акціонерів вимога повинна також містити інфор-
мацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та 
бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачер-
гових загальних зборів АТ або про відмову в такому скликан-
ні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скли-
кання.
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Цим Законом (ст. 48) передбачена можливість проведен-
ня загальних зборів акціонерів у формі заочного голосуван-
ня за таких умов. Можливість їх проведення методом опиту-
вання передбачена статутом АТ з кількістю акціонерів не біль-
ше 25 осіб. У такому разі проект рішення або питання для го-
лосування надсилається акціонерам-власникам голосуючих 
акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього 
свою думку. Протягом 10 днів із дати одержання повідомлен-
ня від останнього акціонера-власника голосуючих акцій всі 
акціонери-власники голосуючих акцій повинні бути в пись-
мовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рі-
шення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього 
проголосували всі акціонери-власники голосуючих акцій.

Окрім загальних зборів, вищим органом АТ є його нагля-
дова рада. Відповідно до ч. 2 ст. 51 Закону, в АТ з кількістю 
акціонерів-власників простих акцій 10 осіб і більше створен-
ня наглядової ради є обов’язковим. У товаристві з кількістю 
акціонерів-власників простих акцій 9 осіб і менше у разі від-
сутності наглядової ради її повноваження здійснюються за-
гальними зборами.

Наглядова рада публічного АТ та АТ, у статутному капіта-
лі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить дер-
жаві, а також АТ, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого 
знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, 
частка держави в яких становить 100 відсотків, має включати 
щонайменше двох незалежних директорів. Кількісний склад 
наглядової ради встановлюється статутом АТ. Мінімальна 
кількість членів наглядової ради публічного АТ не може бути 
меншою ніж 5 осіб.

Нововеденням щодо наглядової ради АТ є також те, що, 
відповідно до ч. 4 ст. 51 Закону, член наглядової ради пови-
нен виконувати свої обов’язки особисто. Водночас член нагля-
дової ради, який є представником акціонера-юридичної осо-
би або держави, не може передавати свої повноваження іншій 
особі.

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяль-
ності за рахунок товариства. Визначення умов оплати по-
кладається на загальні збори за затвердженим зборами кош-
торисом.
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У роботі наглядової ради можуть брати участь з правом 
дорадчого голосу представники профспілкового органу або 
будь-якого іншого органу, який підписав колективний договір 
від імені трудового колективу.

Виконавчим органом АТ, який здійснює керівництво його 
поточною діяльністю, може бути колегіальним (правління, 
дирекція) або одноособовим (генеральний директор, дирек-
тор). Обирається на загальних зборах, підзвітний їм і нагля-
довій раді, організовує виконання їх рішень. Для цього діє від 
імені АТ у межах, встановлених статутом АТ.

Членом виконавчого органу АТ може бути будь-яка фізич-
на особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової 
ради чи ревізійної комісії.

Відповідно до ст. 59 Закону, кількісний склад виконавчо-
го органу, порядок призначення його членів, порядок скли-
кання та проведення засідань колегіального виконавчого ор-
гану встановлюється статутом або положенням про виконав-
чий орган АТ. Кожний член колегіального виконавчого органу 
має право вимагати проведення засідання колегіального ви-
конавчого органу та вносити питання до порядку денного за-
сідання. Голова колегіального виконавчого органу обираєть-
ся наглядовою радою товариства, якщо інше не передбачено 
статутом товариства, в порядку, передбаченому статутом АТ.

У разі, якщо відповідно до статуту товариства обрання та 
припинення повноважень голови колегіального виконавчого 
органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви-
конавчого органу) віднесено до компетенції загальних зборів, 
наглядова рада має право відсторонити від виконання повно-
важень голову колегіального виконавчого органу (особу, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), 
дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи са-
мого товариства, до вирішення загальними зборами питання 
про припинення його повноважень.

Голова колегіального виконавчого органу організовує ро-
боту колегіального виконавчого органу, скликає засідання, за-
безпечує ведення протоколів засідань. Він має право без дові-
реності діяти від імені товариства відповідно до рішень коле-
гіального виконавчого органу, в тому числі представляти ін-
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тереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, 
видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для 
виконання всіма працівниками товариства. Інший член коле-
гіального виконавчого органу в порядку, визначеному законо-
давством України, також може бути наділений цими повнова-
женнями, якщо це передбачено статутом товариства.

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу, вправі без довіреності діяти від імені АТ, в тому 
числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від іме-
ні товариства, видавати накази та давати розпорядження, 
обов’язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Відповідно до ст. 62 Закону, посадовими особами органів 
АТ не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету 
Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військо-
вослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, 
суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службов-
ці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління 
корпоративними правами держави та представляють інтере-
си держави або територіальної громади в наглядовій раді або 
ревізійній комісії товариства.

Повноваження голови колегіального виконавчого органу 
(особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчо-
го органу) припиняються за рішенням наглядової ради з од-
ночасним прийняттям рішення про призначення голови коле-
гіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повнова-
ження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тим-
часово здійснюватиме його повноваження, якщо статутом АТ 
це питання не віднесено до компетенції загальних зборів. 

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяль-
ності АТ загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ре-
візора). В АТ з кількістю акціонерів-власників простих акцій 
товариства, що не перевищує 100 осіб, може запроваджува-
тися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в това-
риствах з кількістю акціонерів-власників простих акцій това-
риства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комі сія. 
Члени ревізійної комісії в АТ обираються виключно шляхом 
кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають 
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повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-
акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами реві-
зійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількіс-
ного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено ста-
тутом товариства. Статутом АТ можуть бути перед бачені до-
даткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), 
кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а 
також додаткові повноваження (компетенція) ревізійної комі-
сії (ревізора). Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для 
проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської 
діяльності товариства або на визначений період. Строк повно-
важень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на 
період до дати проведення чергових річних загальних зборів, 
якщо статутом товариства, або положенням про ревізійну ко-
місію, або рішенням загальних зборів АТ не передбачено ін-
ший строк повноважень, але не більше ніж на п’ять років.

Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором): 
член наглядової ради; член виконавчого органу; корпоратив-
ний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до 
складу лічильної комісії товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції 
до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання 
позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (реві-
зор) мають право бути присутніми на загальних зборах та бра-
ти участь в обговоренні питань порядку денного з правом до-
радчого голосу.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати 
участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у 
випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутріш-
німи положеннями товариства (ст. 73 Закону).

Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінан-
сово-господарської діяльності АТ за результатами фінансово-
го року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Ви-
конавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізо-
ру) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або 
положенням про ревізійну комісію. 
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За підсумками перевірки фінансово-господарської діяль-
ності АТ за результатами фінансового року ревізійна комісія 
(ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: 
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової 
звітності за відповідний період; факти порушення законодав-
ства під час провадження фінансово-господарської діяльності, 
а також встановленого порядку ведення бухгалтерського об-
ліку та подання звітності (ст. 74 Закону).

Окрім внутрішньої перевірки фінансово-економічної 
діяль ності АТ ревізійною комісією (ревізором), відповідно до 
ст. 75 Закону, річна фінансова звітність публічного АТ підлягає 
обов’язковій перевірці незалежним аудитором.

Аудиторська перевірка діяльності АТ також має бути про-
ведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником 
(власниками) більше ніж 10 відсотків акцій товариства не час-
тіше двох разів на календарний рік. У такому разі акціонер 
(акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором 
(ауди торською фірмою) договір про проведення аудиторської 
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в 
якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов’язані з про-
веденням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), 
на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акці-
онерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат 
акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

За ініціативою ревізійної комісії (ревізора) за рішенням 
загальних зборів, за рішенням наглядової ради, виконавчого 
органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент її 
подання сукупно є власниками більше ніж 10% простих акцій 
товариства, відповідно до ст. 76 Закону, проводиться спеціаль-
на перевірка фінансово-господарської діяльності.

Третім різновидом АТ є державні АТ як державні акціонер-
ні компанії (ДАКи) та національні акціонерні компанії (НАКи). 
Загалом державні АТ – це господарські товариства, основою 
господарювання яких є державна власність.

В Україні є 175 господарських товариств зі 100-від-
сотковою державною часткою в статутному капіталі і 185 – від 
50 до 10 відсотків з відповідними частками державних акцій. 
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Правовою підставою їх створення є індивідуальні постанови 
Кабінету Міністрів України або укази Президента України. На-
приклад, ДАК «Хліб України» утворена постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.08.1996 р. № 1000.

Особливістю виникнення НАКів (ДАКів) є те, що вони 
створювались на базі підприємств цілої галузі. Їх статутний 
капітал формувався шляхом передачі до нього майна держав-
них підприємств (організацій) та акцій корпоратизованих під-
приємств цілої галузі (підгалузі) економіки. Надалі на базі дер-
жавних підприємств, майно яких було передано до статутного 
капіталу НАКів (ДАКів), були створені їх дочірні підприєм ства. 
Ці підприємства втратили статус суб’єктів державного секто-
ра економіки.

Корпоративні права держави, надані господарським 
струк турам в управління, не можуть бути відчужені з держав-
ної власності без дозволу Кабінету Міністрів України. Стосов-
но них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути від-
чуження цих корпоративних прав із державної власності. Від-
чуження корпоративних прав держави здійснюється відпо-
відно до законодавства з питань приватизації (ст. 9 Закону 
України «Про управління об’єктами державної власності» від 
21.09.2006 р. № 185-V).

Корпоративні права держави не можуть передаватися гос-
подарським товариствам для формування їх статутних капі-
талів, окрім передачі до статутних капіталів державних АТ та 
державних холдингових компаній. Державне АТ, утворене у 
процесі перетворення державного підприємства, 100 відсотків 
акцій якого належать державі, не має права безоплатно пере-
давати закріплене за ним майно іншим юридичним особам 
чи громадянам, окрім випадків, передбачених законом. Від-
чужувати майно, що належить до основних фондів, державне 
АТ має право лише за попередньою згодою органу, який здій-
снює управління корпоративними правами держави, і лише 
на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено зако-
ном. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до 
основ них фондів, державне АТ має право лише у ме жах повно-
важень та у спосіб, що передбачені законом. Суб’єкти управ-
ління об’єктами державної власності здійснюють управлін-
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ня корпоративними правами держави в господарських това-
риствах, функції з управління якими вони здійснюють, та дер-
жавними унітарними підприємствами шляхом призначення 
представників держави для участі у загальних зборах госпо-
дарських товариств та шляхом призначення (обрання) пред-
ставників держави і незалежних членів наглядових рад дер-
жавних унітарних підприємств та господарських товариств, 
єдиним акціонером (учасником) яких є держава. У разі, якщо 
держава не є єдиним акціонером (учасником) господарсько-
го товариства, відповідний суб’єкт управління об’єктами дер-
жавної власності забезпечує надання кандидатур членів на-
глядової ради загальним зборам акціонерів (учасників). Пред-
ставник держави на загальних зборах та засіданнях наглядо-
вих рад (член наглядової ради) самостійно приймає рішення 
з питань порядку денного, за винятком випадків, передбаче-
них цим законом. Голосування на загальних зборах з питань 
про вчинення значних господарських зобов’язань, предметом 
яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких ста-
новить 25 і більше відсот ків вартості активів господарського 
товариства, акціонером (учасником) якого є держава, за дани-
ми останньої річної фінансової звітності цього господарсько-
го товариства, здійснюється представником держави на за-
гальних зборах виключно на підставі довіреності із завданням 
на голосування з цього питання, виданої суб’єктом управлін-
ня об’єктами державної власності. У разі якщо держава є єди-
ним акціонером (учасником) господарської організації, функ-
ції з управління корпоративними правами держави викону-
ються відповідно до цього Закону безпосередньо, без скликан-
ня загальних зборів акціонерів (учасників) господарського то-
вариства. У разі, якщо корпоративні права держави перевищу-
ють 25 відсотків статутного капіталу господарської організа-
ції, до складу наглядової ради та ревізійної комісії обов’язково 
включається представник Фонду державного майна Украї-
ни або уповноваженого органу управління. Головою наглядо-
вої ради господарської організації, у статутному капіталі якої 
корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, оби-
рається будь-який член нагля дової ради. У засіданні наглядо-
вої ради гос подарської організації, у статутному капіталі якої 



142

є корпоративні права держави, мають право брати участь з 
правом дорадчого голосу представники місцевого органу са-
мо врядування та профспілок або іншого уповноваженого тру-
довим колективом органу, який підписав колективний дого-
вір від імені трудового колективу. В засіданні наглядової ради 
господарської організації, у статутному капіталі якої є корпо-
ративні права держави, мають право брати участь з правом 
дорадчого голосу представники місцевого органу самовряду-
вання та профспілок або іншого уповноваженого трудовим ко-
лективом органу, який підписав колективний договір від іме-
ні трудового колективу (ст. 11 Закону України «Про управлін-
ня об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V).

У державних унітарних підприємствах та господарських 
товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків 
акцій (часток) належать державі, наглядова рада утворюєть-
ся, ліквідується та її діяльність організовується у порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України, що переглядається не 
рідше одного разу на п’ять років, з урахуванням положень за-
конів України. До складу наглядових рад державних унітарних 
підприємств, господарських товариств, у статутному капіта-
лі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, 
включаються незалежні члени наглядової ради, кількість яких 
повинна становити більшість членів наглядової ради. Канди-
дати на посаду члена наглядової ради державного унітарно-
го підприємства відбираються та призначаються в поряд-
ку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ст. 11-2 Закону 
України «Про управління об’єктами державної власності» від 
21.09.2006 р. № 185-V).

За рішенням наглядової ради (у разі її утворення) або орга-
ну, уповноваженого управляти об’єктами державної власнос-
ті, керівникам державних унітарних підприємств та господар-
ських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсо-
тків акцій (часток) належать державі, може виплачуватися ви-
нагорода за результатами фінансово-господарської діяльності 
цих державних унітарних підприємств або господарських то-
вариств. Порядок визначення розміру та умови виплати вина-
городи визначаються Кабінетом Міністрів України (ст. 14 За-
кону України «Про управління об’єктами державної власності» 
від 21.09.2006 р. № 185-V).
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Положення про постійного представника Кабі-
нету Міністрів України на загальних зборах акціонерного то-
вариства» від 06.05.2009 р. № 434, центральним органом ви-
конавчої влади відповідної галузі призначається постійний 
представник на загальних зборах АТ, якщо частка держави у 
статутному капіталі становить понад 50%. Його основним зав-
данням є захист держави як акціонера товариства.

Контролюючим органом державного АТ є також ревізійна 
комісія, яка безпосередньо здійснює контроль за фінансово-
господарською діяльністю товариства. Ревізійна комісія оби-
рається з числа акціонерів. Загальні збори або рада акціонерів 
(наглядова рада) можуть доручити ревізійній комісії здійсни-
ти перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчо-
го органу товариства. Такі перевірки також можуть бути про-
ведені за власною ініціативою комісії або ж на вимогу акціо-
нерів, які володіють сукупно більш ніж 10% голосів. Для здій-
снення таких перевірок ревізійній комісії повинні бути нада-
ні необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи й осо-
бисті пояснення посадових осіб.

Окрім перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, 
ревізійна комісія має також інші зобов’язання. Зокрема комі-
сія повинна доповідати про результати проведених нею пере-
вірок загальним зборам AT або наглядовій раді та зобов’язана 
вимагати позачергового скликання загальних зборів акціо-
нерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам AT або 
вияв лення зловживань, учинених посадовими особами. Склад 
комісії та порядок її діяльності затверджується загальними 
зборами акціонерів згідно із статутом товариства.

Варто зауважити, що Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рів-
ня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 
23 березня 2017 року № 1983-VIII внесено у Закон України «Про 
акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI по-
няття «домінуючий контрольний пакет акцій» у вигляді паке-
ту в розмірі 95 і більше відсотків простих акцій АТ; та поняття 
«значний контрольний пакет акцій» у вигляді пакету в розмірі 
75 і більше відсотків простих акцій публічного АТ. 
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Одним із найпоширеніших видів господарських товариств 
у сфері господарювання є ТОВ, яких нині в Україні є понад 430 
тисяч.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГКУ, ТОВ – це господарське това-
риство, що має статутний капітал, поділений на частки, роз-
мір яких визначається установчими документами, і несе від-
повідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм май-
ном. Учасники товариства несуть ризик збитків, пов’язаних з 
діяль ністю товариства, у межах своїх вкладів.

Максимальна кількість учасників ТОВ може досягати 
100 осіб. Учасники товариства, які повністю сплатили свої 
вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю това-
риства, в межах своїх вкладів.

Зазначимо, що цей вид товариства як ТОВ, не означає об-
меження відповідальності товариства як суб’єкта господар-
ського права якимись певними розмірами майна або грошо-
вих коштів, наприклад лише розміром статутного капіталу. 
Фактично йдеться про обмеження відповідальності учасників 
товариства, які несуть ризик збитків у межах своїх вкладів до 
статутного капіталу. Так, у разі банкрутства товариства і лік-
відаційної процедури його учасники понесуть збитки лише у 
розмірі їх вкладів до статутного фонду товариства.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, 
несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у 
межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

У ТОВ створюється статутний капітал, розмір якого зако-
нодавством не визначений, а формується засновниками в роз-
мірі, необхідному для забезпечення господарської діяльності, 
що дорівнює сумі вартості вкладів учасників.

Статутний капітал ТОВ підлягає сплаті учасниками това-
риства до закінчення першого року з дня державної реєстра-
ції товариства (ст. 52 Закону України «Про господарські това-
риства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ). Частина статутного ка-
піталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом 
першого року діяльності товариства (абз. 1 ч. 3 ст. 144 ЦКУ).

Відчуження учасником ТОВ своєї частки (її частини) тре-
тім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом 
товариства. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 147 ЦКУ, учасник ТОВ має 
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право продати чи іншим чином відступити свою частку (її час-
тину) в статутному капіталі одному або декільком учасникам 
цього товариства.

Учасники ТОВ користуються переважним правом купів-
лі частки учасника, який її відступив, пропорційно їхнім част-
кам у статутному капіталі товариства, якщо статутом товари-
ства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший 
порядок здійснення цього права. Якщо учасники товариства 
не скористаються своїм переважним правом протягом місяця 
з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її час-
тину) або протягом іншого строку, встановленого статутом то-
вариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її час-
тина) учасника може бути відчужена третій особі (ч. 2 ст. 147 
ЦКУ). У разі передачі частки (її частини) третій особі відбува-
ється одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що на-
лежали учаснику, який відступив її повністю або частково.

Частка учасника ТОВ може бути придбана самим товари-
ством, яке протягом одного року зобов’язане реалізувати її ін-
шим учасникам або третім особам у порядку, встановленому 
статутом і законом, або зменшити свій статутний капітал від-
повідно до ст. 144 ЦКУ.

Будь-який з учасників ТОВ має право вийти з товариства із 
сплатою йому вартості частини майна товариства, пропорцій-
ної його частці у статутному фонді. За домовленістю між учас-
ником та товариством виплата вартості частини майна това-
риства може бути замінена переданням майна в натурі (ч. 2 ст. 
148 ЦКУ).

Органами управління та контролю ТОВ, як і в інших гос-
подарських товариствах такого типу, є: вищий орган – збори 
учасників; виконавчий орган – дирекція, як правило, на чолі з 
генеральним директором або одноособовий керівник (форму-
ється з учасників ТОВ та/або найманих працівників); контр-
ольний орган – ревізійна комісія чи ревізор.

Правовий статус, аналогічний статусу ТОВ, має ТДВ.
ТДВ – це господарське товариство, статутний фонд якого 

поділений на частки визначених установчими документами 
розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 
власним майном, а в разі його недостатності учасники цього 
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товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у ви-
значеному установчими документами однаково кратному роз-
мірі до вкладу кожного з учасників (ч. 4 ст. 80 ГКУ).

Граничний розмір відповідальності учасників передбача-
ється в установчих документах пропорційно їх розміру частки 
у статутному фонді.

В інших випадках до ТДВ застосовуються положення ЦКУ 
і ГКУ про ТОВ, якщо інше не встановлено статутом товариства 
і законом.

Повне товариство – це господарське товариство, всі учас-
ники якого відповідно до укладеного між ними договору здій-
снюють підприємницьку діяльність від імені товариства і не-
суть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями 
товариства всім своїм майном (ч. 5 ст. 80 ГКУ).

Отже, повним визначається таке товариство, всі учасники 
якого займаються спільною підприємницькою діяльністю та 
несуть солідарну відповідальність за зобов’язанням товари-
ства всім своїм майном.

Повне товариство (далі – ПТ) створюється й діє на підста-
ві засновницького договору учасників, що має статус установ-
чого документа зареєстрованого суб’єкта господарювання. За-
сновницький договір ПТ, окрім відомостей, загальних для всіх 
видів товариств, має визначати розмір частки кожного з учас-
ників, форму їх участі у справах товариства, розмір, склад і по-
рядок внесення ними вкладів.

Законодавчих вимог щодо статуту і розміру статутного ка-
піталу для цього виду товариств не передбачено. Такі вимо-
ги випливають з особливого характеру ПТ, зокрема, з веден-
ня його справ, яке здійснюється в порядку, встановленому у 
ст. 122 ЦКУ, а саме: кожний учасник ПТ має право діяти від іме-
ні товариства, якщо засновницьким договором не визначено, 
що всі учасники ведуть справи спільно або що ведення справ 
доручено окремим учасникам.

У разі спільного ведення учасниками справ ПТ для здій-
снення кожного правочину необхідна згода всіх учасників то-
вариства. Якщо ведення справ доручено окремим учасникам 
ПТ, інші учасники можуть вчиняти правочини від імені това-
риства за наявності у них довіреності, виданої учасниками, 
яким доручено ведення справ товариства.
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У відносинах із третіми особами ПТ не може посилатися на 
положення засновницького договору, які обмежують повно-
важення учасників ПТ щодо права діяти від імені товариства, 
крім випадків, коли буде доведено, що третя особа в момент 
учинення правочину знала чи могла знати про відсутність в 
учасника товариства права діяти від імені товариства.

Учасник ПТ, що діяв у спільних інтересах, але не мав на це 
повноважень, має право у разі, якщо його дії не були схвале-
ні іншими учасниками, вимагати від товариства відшкодуван-
ня здійснених ним витрат, якщо він доведе, що у зв’язку з його 
дія ми товариство зберегло чи набуло майно, яке за вартістю 
перевищує ці витрати.

Зміни у складі учасників ПТ, відповідно до ст. 125 ЦКУ, мо-
жуть бути у зв’язку з: виходом учасника ПТ з його складу з 
власної ініціативи; виключенням зі складу учасників; вибут-
тям зі складу учасників з причин, що не залежать від учасника.

Порядок і особливості виходу, виключення та вибуття 
учасників зі складу ПТ визначаються відповідно ст.ст. 126, 128 
та 129 ЦКУ, іншим законом та засновницьким договором.

Як зазначалося, учасники ПТ несуть солідарну відпові-
дальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, 
на яке може бути звернено стягнення. Механізм такої відпо-
відальності конкретизовано у ст. 124 ЦКУ. Важливим є те, що 
учасник товариства відповідає за борги останнього незалеж-
но від того, чи виникли вони після або до його вступу до то-
вариства. Якщо борги ПТ повністю сплатить один з учасників, 
він має право звернутися з регресною вимогою у відповідній 
частині до інших учасників, які несуть перед ним відповідаль-
ність пропорційно своїм часткам у складеному капіталі това-
риства.

Командитним товариством (далі – КТ), відповідно до п. 6 
ст. 80 ГКУ, є господарське товариство, в якому один або декіль-
ка учасників здійснюють від імені товариства підприємниць-
ку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солі-
дарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом 
може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учас-
ники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами 
(вкладники).
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Як бачимо, на відміну від ПТ, у складі КТ є дві категорії 
учасників – повні учасники та вкладники.

Якщо у КТ беруть участь два або більше повних учасників, 
вони несуть солідарну відповідальність щодо боргів товари-
ства. КТ створюється і діє на підставі засновницького догово-
ру, який підписується всіма повними учасниками. Тому в разі 
виходу, виключення чи вибуття у КТ залишився один повний 
учасник, засновницький договір переоформляється на одно-
особову особу, підписану повним учасником. Якщо КТ створю-
ється одним повним учасником, то установчим документом 
є одноособова заява (меморандум), яка містить усі відомості, 
встановлені законом для КТ (ч. 3 ст. 134 ЦКУ). В такому разі 
управління справами здійснюється ним самостійно.

Розглянемо особливості участі вкладників у КТ. Участь 
вкладників у КТ обмежується шляхом внесення грошових або 
матеріальних вкладів без обов’язків персонального характеру 
та додаткової відповідальності.

Згідно зі ст. 137 ЦКУ, вкладник КТ має право: одержува-
ти частину прибутку товариства відповідно до його частки у 
складеному капіталі товариства в порядку, встановленому за-
сновницьким договором (меморандумом); діяти від імені то-
вариства у разі видачі йому довіреності та відповідно до неї; 
переважно перед третіми особами набувати відчужувану част-
ку (її частину) в складеному капіталі товариства відповідно до 
положень ст. 147 ЦКУ.

Якщо бажання викупити частку (її частину) виявили де-
кілька вкладників, зазначена частка розподіляється між ними 
відповідно до їхніх часток у складеному капіталі товариства: 
вимагати першочергового повернення вкладу в разі ліквіда-
ції товариства; ознайомлюватися з річними звітами та балан-
сами товариства; після закінчення фінансового року вийти з 
товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому 
засновницьким договором (меморандумом); передати свою 
частку (її частину) в складеному капіталі іншому вкладнику 
або третій особі, повідомивши про це товариство.

Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі при-
пиняє його участь у КТ.

Вкладники КТ повинні вносити вклади й додаткові внески 
у розмірі, способами й порядком, передбаченими засновниць-
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ким договором, проте сукупний розмір їхніх часток не пови-
нен перевищувати 50 відсотків майна товариства, зазначено-
го в засновницькому договорі. На момент реєстрації КТ кож-
ний із його вкладників повинен внести не менше 25 відсотків 
свого внеску.

Отже, вкладники беруть участь у діяльності КТ лише свої-
ми вкладами, розмір яких визначає суму отримуваного ними 
прибутку. Вони не беруть будь-якої участі в управлінні това-
риством.

Управління справами КТ здійснюється тільки повними 
учасниками. Вкладники не мають права перешкоджати діям 
повних учасників з управління справами товариства.

Незважаючи на те, що за загальним правилом відповідаль-
ність вкладника обмежується вкладом у майні товариства, в 
окремих випадках, передбачених законом, він також несе по-
вну відповідальність. Приміром, якщо вкладник вчиняє право-
чин від імені та в інтересах товариства без відповідних повно-
важень, і схвалення його дій КТ не буде отримано, він відпові-
дає перед третіми особами за вчиненим ним правочином усім 
своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути 
звернено стягнення (ч. 1 ст. 138 ЦКУ). Окрім загальних підстав 
припинення діяльності господарських товариств, КТ припи-
няється також у разі вибуття всіх вкладників. Повні учасники 
КТ мають право у разі вибуття всіх вкладників замість ліквіда-
ції КТ перетворити його у ПТ.

§ 5. Поняття та види кооперативів
Учасниками господарських відносин у сфері господарю-

вання є також кооперативи. Їх правовий статус визначено у 
ГКУ (ст.ст. 94–111), ЦКУ (§ 2 гл. 8), законами України «Про коо-
перацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV, «Про споживчу коопера-
цію» від 10.04.1992 р. № 2265-XII, «Про сільськогосподарську 
кооперацію» від 17.07.1997 р. № 469/97-ВР тощо.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про кооперацію» 
від 10.07.2003 р. № 1087-IV (далі – Закон), кооператив – це 
юридич на особа, утворена фізичними та/або юридичними 
осо бами, які добровільно об’єдналися на основі членства для 
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ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою за-
доволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на 
засадах самоврядування. Кооператив є юридичною особою.

Кооператив утворюється для ведення спільної господар-
ської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, 
соціальних та інших потреб його членів.

Задоволення інтересів членів кооперативів – є основною 
ознакою, що відрізняє кооперативи від інших організаційно-
правових форм юридичних осіб колективної форми власності. 
Шляхом створення виробничого кооперативу громадяни реа-
лізують свої права на працю та на здійснення підприємниць-
кої діяльності, результатами якої є отримання прибутку, об-
слуговуючого – задовольняють свої потреби у послугах певно-
го виду, споживчого – забезпечують себе товарами, результа-
тами виконаних робіт, наданих послуг. Кооператив не має на 
меті насичення ринку товарами, роботами, послугами (хоча це 
і не виключається). Він створюється й діє для своїх членів.

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперати-
ви поділяються на: виробничі, обслуговуючі та споживчі (ст. 6 
Закону).

Виробничий кооператив – це кооператив, який утворюєть-
ся шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої 
або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової 
трудової участі з метою одержання прибутку. Виробни-
чі кооперативи можуть здійснювати виробничу, переробну, 
заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну й будь-яку 
іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

Виробничі кооперативи, відповідно до ст. 96 ГКУ, ство-
рюються та здійснюють свою діяльність за такими прин-
ципами:

– добровільність членства громадян у кооперативі та 
вільний вихід з нього;

– особиста трудова участь членів кооперативу в діяль-
ності підприємства;

– відкритість і доступність членства для тих, хто визнає 
статут кооперативу, бажає брати участь у його діяльності на 
умовах, встановлених статутом кооперативу;

– демократичний характер управління кооперативом, 
рівні права членів кооперативу при прийнятті рішень;
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– розподіл доходу між членами кооперативу відповідно 
до їх трудової та майнової участі в діяльності кооперативу;

– контроль членів кооперативу за його роботою в поряд-
ку, визначеному статутом.

Членами виробничого кооперативу можуть бути грома-
дяни, які досягли 16-річного віку, визнають статут коопера-
тиву та дотримуються його вимог, беруть майнову та трудову 
участь у діяльності кооперативу. Громадяни можуть бути од-
ночасно членами виробничих кооперативів, а також членами 
кооперативів інших типів (споживчих, житлових тощо).

Вступ до виробничого кооперативу здійснюється на під-
ставі письмової заяви громадянина. Член кооперативу ро-
бить вступний та пайовий внески в порядку, визначеному ста-
тутом виробничого кооперативу. Рішення правління (голо-
ви) кооперативу про прийняття у члени кооперативу підля-
гає затвердженню загальними зборами. Порядок прийняття 
такого рішення та його затвердження визначається статутом 
коопе ративу. Членство у виробничому кооперативі припиня-
ється у разі: добровільного виходу з кооперативу; припинен-
ня трудової участі в діяльності кооперативу; виключення з ко-
оперативу у випадках і в порядку, визначених статутом; не за-
твердження загальними зборами членів кооперативу рішен-
ня правління (голови) про прийняття до кооперативу; смер-
ті члена кооперативу.

Основними правами членів виробничого кооперативу є: 
участь в управлінні кооперативом, право голосу на загаль-
них зборах членів кооперативу, право обирати і бути обраним 
в органи управління кооперативом; користування послугами 
кооперативу; одержання кооперативних виплат та частки до-
ходу на пай; одержання достовірної та повної інформації про 
фінансово-господарську діяльність кооперативу; одержання 
паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначе-
ні його статутом.

Основними обов’язками членів виробничого кооперативу 
є дотримання статуту та виконання рішень органів управлін-
ня кооперативу.

Статутом виробничого кооперативу можуть передбачати-
ся також інші права та обов’язки членів кооперативу.
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Вищим органом управління виробничого кооперативу є 
загальні збори членів кооперативу. До органів управління ко-
оперативу належать правління (голова) кооперативу та реві-
зійна комісія (ревізор) кооперативу. Правління виробничого 
коопе ративу створюється у кооперативі, до складу якого вхо-
дить не менше десяти членів.

Статутом виробничого кооперативу може бути передбаче-
но наглядову раду кооперативу (у разі якщо кількість членів 
виробничого кооперативу становить більш як п’ятдесят осіб). 
Члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу не можуть бути 
членами його правління (головою кооперативу) чи спосте-
режної ради.

Члени виробничого кооперативу несуть за зобов’язаннями 
кооперативу субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм 
майном у розмірі, не меншому їх пайового внеску, якщо біль-
ший розмір відповідальності не передбачено законом або ста-
тутом кооперативу.

Як приклад, розглянемо житлово-будівельний кооператив. 
За класифікацією Закону, це може бути виробничий коопера-
тив, що безпосередньо будує житло та вільно продає його на 
ринку. Водночас створення виробничого кооперативу не озна-
чає, що в ньому можуть працювати лише його члени згідно з 
ч. 2 ст. 34 Закону, члени кооперативу можуть залучати до робо-
ти за трудовим договором осіб, які не є його членами. Так і спо-
живчий кооператив, який, маючи грошові внески його членів, 
звертається як замовник до спеціалізованої підрядної органі-
зації, яка виконує всі будівельні роботи. Наслідком чого є пере-
хід усіх збудованих квартир у власність його членів.

Кооператив діє на засадах самоврядування. Термін «само-
врядування» стосовно кооперативу означає право та реальну 
здатність його членів самостійно вирішувати питання діяль-
ності кооперативу в межах законодавства України та статуту 
кооперативу.

Згідно зі ст. 15 Закону, вищим органом управління коопе-
ративу є загальні збори членів кооперативу, до компетенції 
яких належить: затвердження статуту кооперативу та вне-
сення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосують-
ся діяль ності кооперативу; утворення органів управління та 
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органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів 
коопе ративу; заслуховування звітів його органів управління 
і органів контролю; затвердження порядку розподілу дохо-
ду кооперативу; визначення розмірів вступного і членського 
внес ків та паїв; визначення розмірів, порядку формування та 
використання фондів кооперативу; визначення розмірів опла-
ти праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізо-
ра), а також кошторису на утримання апарату органів управ-
ління та органів контролю за діяльністю кооперативу; затвер-
дження річного звіту і балансу кооперативу; затвердження рі-
шення правління або голови правління про прийняття нових 
членів та припинення членства; прийняття рішень щодо во-
лодіння, користування та розпорядження майном; утворення 
спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих 
працівників; прийняття рішень про вступ кооперативу до ко-
оперативних об’єднань; прийняття рішень про реорганізацію 
або ліквідацію кооперативу.

Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компе-
тенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання 
діяльності кооперативу.

Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює 
голова, повноваження якого визначаються статутом коопе-
ративу. Він підзвітний вищому органу управління кооперати-
ву і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи 
коопе ративу.

Виконавчий орган кооперативу: здійснює управління ко-
оперативом у період між загальними зборами членів коопера-
тиву, забезпечує виконання їх рішень; представляє коопера-
тив у відносинах з органами державної влади та органами міс-
цевого самоврядування, міжнародними організаціями, юри-
дичними та фізичними особами; укладає угоди між коопера-
тивом та іншими особами; діє від імені кооперативу в межах, 
передбачених статутом кооперативу. Він може бути наділе-
ний іншими повноваженнями, визначеними вищим органом 
управління кооперативу або статутом кооперативу.

У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб, 
може утворюватися спостережна рада кооперативу.

Спостережна рада кооперативу обирається із числа чле-
нів кооперативу на загальних зборах кооперативу у кількості 



154

3–5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах. Вона 
підзвітна загальним зборам членів кооперативу.

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю 
кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до 
складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної 
комісії виконує ревізор.

Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам чле-
нів кооперативу й обирається загальними зборами з числа 
членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. 
Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени 
правління кооперативу чи його спостережної ради.

Перевірки результатів фінансово-господарської діяль-
ності кооперативу проводяться ревізійною комісією за дору-
ченням його вищого органу управління та за власною ініціа-
тивою.

Сільськогосподарський кооператив, відповідно до За-
кону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 
17.07.1997 р. № 469/97-ВР (далі – Закон) визначається як 
добро вільне об’єднання фізичних і юридичних осіб (членів) 
в іншу юридичну особу на засадах членства, об’єднання пайо-
вих внесків, участі у спільній сільськогосподарській виробни-
чій діяльності та обслуговуванні переважно членів коопера-
тиву. Відповідно, він є виробничим або обслуговуючим. Сіль-
ськогосподарський виробничий кооператив (далі – СВК) роз-
глядається як підприємство, створене для спільного виробни-
цтва продукції сільського, рибного і лісового господарства, з 
обов’язковою трудовою участю його діяльності.

СВК має такі особливості:
– специфічний предмет діяльності – виробництво про-

дукції сільського, рибного і лісового господарства;
– можливість участі юридичних осіб, переважно в ролі 

асоційованих членів;
– обов’язкова наявність неподільного фонду, що форму-

ється за рахунок вступних внесків учасників та майна коопе-
ративу (за винятком землі); у разі виходу члена кооперативу 
з останнього вступні внески не повертаються і виплати з за-
значеного фонду не здійснюються; цей фонд може бути по-
ділений між членами кооперативу лише в разі його ліквіда-
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ції після виплати заробітної плати працівникам, виконання 
зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредитора-
ми (чч. 4, 5 ст. 38 Закону);

– збереження за членами кооперативу права власності 
на земельну ділянку, що передається кооперативу в рахунок 
пайової участі (ч. 2 ст. 20);

– можливість створення спостережної ради в кооперати-
вах з кількістю членів понад 50 (ст. 18), а також формування 
з найманих працівників виконавчої дирекції чи найом одно-
особового виконавчого директора для здійснення управління 
оперативно-господарською діяльністю кооперативу (ст. 17);

– можливість доручення функцій контрольного органу в 
кооперативах з незначною (до 10) кількістю членів одній осо-
бі – ревізору (ч. 1 ст. 19);

– відсутність у членів кооперативу субсидіарної відпові-
дальності за борги кооперативу (ч. 1 ст. 23);

– можливість залучення до кооперативу асоційованих 
членів, які зробили пайовий внесок і визнають його статут, 
з наданням їм лише права дорадчого голосу, з відсутністю в 
них обов’язку брати безпосередню трудову участь у діяльнос-
ті коопе ративу, але наявністю першочергового (перед іншими 
членами кооперативу) права на отримання свого майнового 
внеску та відповідних часток доходу і повернення земельних 
ділянок у натурі в разі ліквідації кооперативу (ст. 12);

– можливість створення для підготовки окремих питань 
за рішенням загальних зборів, а в період між ними правлінням 
або спостережною радою спеціальних комісій з членів коопе-
ративу із залученням як консультантів найманих працівників 
(ч. 3 ст. 13).

За своїм правовим становищем, характером внутріш-
ніх взаємовідносин і специфікою діяльності до категорії 
СВК також можна віднести і колективне сільськогосподар-
ське підприємство (далі – КСП), передбачене Законом Украї-
ни «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 
14.02.1992 р. № 2114-ХІІ. Від СВК його відрізняють лише дея-
кі ознаки, а саме:

– майно, передане членами КСП в рахунок паю, належить 
членам КСП на праві спільної часткової власності, а в СВК – 
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на праві власності самому кооперативу, крім земельних діля-
нок, що передаються кооперативу на праві користування, хоч і 
в рахунок пайового внеску; 

– дещо інші схема управління справами і склад фондів: за 
наявності спільних для них органів (загальних зборів членів 
чи зборів уповноважених як вищого органу і правління як ви-
конавчого органу) в законі не встановлюються вимоги щодо 
обов’язкової наявності в КСП неподільного фонду і контроль-
ного органу – ревізійної комісії чи ревізора та не передбача-
ється можливості створення в КСП спостережної ради, а також 
виконавчої дирекції з найманих працівників (найом виконав-
чого директора);

– відсутність можливості участі в КСП юридичної особи у 
будь-якій формі, а також залучення асоційованих членів.

КСП діє на основі статуту, в якому вказуються наймену-
вання підприємства, його місцезнаходження, предмет діяль-
ності, порядок вступу до підприємства припинення членства в 
ньому, принципи формування спільної власності та права чле-
нів щодо неї, порядок розподілу прибутку, отриманого від опе-
рацій із цінними паперами, загальні права та обов’язки членів 
підприємства; передбачаються органи самоврядування, поря-
док їх формування та компетенція, права та обов’язки підпри-
ємства і його членів щодо використання й охорони земель, вод-
них та інших природних ресурсів, виробничо-господарської, 
фінансової і трудової діяльності, питання оплати та охорони 
праці, соціальні гарантії, умови і порядок реорганізації та лік-
відації підприємства. Статут КСП може містити й інші поло-
ження, що не суперечать законодавству України.

Решту сільськогосподарських кооперативів цей Закон від-
носить до обслуговуючих. Серед них розрізняють: переробні 
кооперативи, які займаються переробкою сільськогосподар-
ської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних ви-
робів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних 
продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, лісо- й 
пиломатеріалів тощо), заготівельно-збутові кооперативи, що 
здійснюють заготівлю, зберігання, перепродаж, обробку, про-
даж продукції, надають маркетингові послуги тощо; поста-
чальницькі кооперативи, що створюються з метою закупів-
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лі та постачання засобів виробництва, матеріально-технічних 
ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської 
продукції та продуктів її переробки; виготовлення сировини 
й матеріалів та постачання їх сільськогосподарським товаро-
виробникам, сервісні кооперативи, що здійснюють технологіч-
ні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-
відновні роботи, ветеринарне обслуговування тварин і пле-
мінну роботу, телефонізацію, газифікацію, електрифікацію в 
сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-
курортні, науково-консультаційні послуги, послуги з ведення 
бухгалтерського обліку, аудиту та ін.; а у разі поєднання кіль-
кох видів діяльності створюється багатофункціональний коо-
ператив. Отже, обслуговуючі кооперативи в сільському госпо-
дарстві, попри здійснення ними виробничої діяльності, не на-
лежать до виробничих кооперативів (ВК) через відсутність у 
них основної мети – отримання прибутку від такої діяльнос-
ті. Вони також не визнаються, на відміну від ВК, суб’єктами 
підприємницької діяльності, оскільки головною їхньою ме-
тою є обслуговування певних потреб членів кооперативу. Втім 
ці коопе ративи вправі створювати підприємства, предметом 
діяль ності яких можуть бути виготовлення й реалізація пев-
ної продукції (надання робіт, виконання послуг) на платній 
основі з метою отримання прибутку.

Споживчий кооператив (споживче товариство) – коопе-
ратив, який відповідно до Закону України «Про споживчу ко-
операцію» від 10.04.1992 р. № 2265-XII, утворюється шляхом 
об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації 
торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподар-
ської продукції, сировини, виробництва продукції та надан-
ня інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його 
членів.

Із метою утримання будинку та прибудинкової території у 
належному стані його мешканці можуть створити споживчий 
кооператив, що буде і власними силами, і з залученням інших 
фізичних та юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяль-
ності виконувати відповідні ремонтні, оздоблювальні та інші 
роботи, вивозити сміття тощо. Власне сам споживчий коопе-
ратив не є суб’єктом підприємницької діяльності (ст. 86 ЦКУ), 



158

проте з метою забезпечення фінансування своєї діяльності 
може створювати відповідні підприємницькі структури (ч. 7 
ст. 111 ГКУ).

Також за напрямами діяльності кооперативи можуть бути 
садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, 
транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо, 
які будуються на принципах добровільності членства, взаємо-
допомоги та співробітництва, вільного господарського функ-
ціонування з метою поліпшення свого економічного і соціаль-
ного стану.

§ 6. Господарські об’єднання підприємств
Щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції 

та членства в СОТ, вступу до ЄС, реалізувати значні фінансово-
промислові проекти, підприємства можуть об’єднуватися у 
групи за галузевим територіальним чи іншим принципом. 
Право на об’єднання підприємств, які й називаються господар-
ськими об’єднаннями, закріплене в ст. 70 ГКУ.

Відповідно до чинного законодавства, господарське об’єд-
нання – це господарська організація утворена у складі двох або 
більше підприємств (юридичних осіб) з метою координації їх 
виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спіль-
них економічних і соціальних завдань. Таке об’єднання є орга-
нізаційно оформленою групою підприємств, інших господар-
ських організацій низової ланки економіки різних форм влас-
ності, яка створюється з метою координації діяльності своїх 
учасників, об’єднання їхніх зусиль для вирішення соціальних 
та економічних завдань.

Основні риси господарських об’єднань (далі – ГО): господар-
ські організації корпоративного типу; мають майно, відособ-
лене від майна членів об’єднання; належність до організа-
цій, які здійснюють управління або координацію діяльності їх 
учасників і є вторинними структурами. 

Вимоги до учасників ГО – наявність статусу юридич-
ної особи; основна мета діяльності – координація діяльнос-
ті учасників і об’єднання їхніх зусиль для вирішення спіль-
них со ціальних та економічних завдань (досягнення спіль-



159

них со ціальних та економічних результатів); відсутність спря-
мованості (мети) на отримання прибутку; тяжіння до моно-
полізму, що зумовлює необхідність отримання згоди Анти-
монопольного комітету на створення ГО (якщо у такий спо-
сіб здійснюється кваліфікована економічна концентрація) та 
здійснення цим органом контролю за дотриманням ГО ви-
мог антимонопольно-конкурентного законодавства; реєстра-
ція в загальному для всіх суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті порядку; добровільність виходу учасників з ГО (за винятком 
державних) із внесенням відповідних змін до установчих до-
кументів і відомостей державної реєстрації та збереженням за 
учасниками, які вийшли з ГО, їхніх зобов’язань за укладеними 
договорами; право одержувати від ГО інформацію, пов’язану 
з інтересами підприємства і частину прибутку відповідно до 
статусу або договору.

Види ГО:
– за ознакою засад створення – добровільні (створю-

ються на договірних засадах). Хоча в письмовій формі – дого-
вір як установчий документ обов’язково має бути лише в асо-
ціації та корпорації. В решті об’єднань – концерні та консор-
ціумі укладення договору в письмовій формі закон не вима-
гає, перед бачаючи обов’язкову наявність статуту. Учасники 
добровільного об’єднання мають право виходу з нього із збе-
реженням обов’язків за раніше укладеними договорами. Дер-
жавні ГО утворюються за рішенням Уряду або господарсько-
го міністерства (відомства) та виконують функції органу, 
уповно важеного здійснювати управління діяльністю держав-
них підприємств – учасників об’єднання.

Комунальні ГО утворюються відповідними радами чи 
держ адміністраціями:

– за ознакою ступеня централізації управлінських по-
вноважень – асоціації (утворюються з метою постійної коор-
динації господарської діяльності без надання об’єднанню пра-
ва втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з 
учасників), корпорації (утворюються на основі поєднання ви-
робничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням 
об’єднанню окремих повноважень централізованого регулю-
вання діяльності кожного з учасників), концерни (учасники 
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якого перебувають у повній фінансовій залежності від одного 
або групи підприємців, який (і) в зв’язку з цим отримують зна-
чні повноваження щодо управління діяльності решти учасни-
ків об’єднання);

– за ознакою обов’язкового установчого документа – до-
говірні (асоціації і корпорації) та статутні (концерни і кон-
сорціуми);

– за галузевою ознакою – галузеві, тобто господарські 
об’єднання підприємств певної галузі (транспорту, зв’язку, ву-
гільної промисловості тощо), міжгалузеві (до складу яких вхо-
дять господарські організації різних галузей економіки);

– за територіальною ознакою – республіканські, обласні, 
міські тощо;

– за ознакою терміну діяльності – створені на визначе-
ний термін (консорціум як тимчасове об’єднання промисло-
вого і банківського капіталу для досягнення спільної мети, а 
також промислово-фінансові групи) та без визначення строку 
діяльності (асоціації, корпорації, концерни);

– за ознакою наявності чи відсутності в об’єднання ста-
тусу юридичної особи – господарські об’єднання, які мають 
статус юридичної особи (асоціації, корпорації, концерни, кон-
сорціуми) і господарські об’єднання, які не мають такого ста-
тусу (до них належать холдингові компанії групи як особли-
вий вид господарського об’єднання).

Розглянемо найпоширеніші договірні об’єднання.
Перший вид такого об’єднання – асоціація. Вона створюєть-

ся учасниками з метою координації їх діяльності, тобто узго-
дження дій стосовно визначення цін, освоєння ринків збуту, 
захисту інтересів своїх членів тощо. Координація не вимагає 
централізації управління підприємствами – членами асоціації. 
Саме тому правління асоціації не має права втручатись у ви-
робничу та комерційну діяльність своїх членів. 

Створюється асоціація на добровільних засадах. Засновни-
ками можуть бути підприємства всіх форм власності, які укла-
дають між собою багатосторонній засновницький договір, де 
визначають усі необхідні умови діяльності об’єднання. Юри-
дичною основною створення асоціації є волевиявлення сторін 
договору.
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Другий вид договірного об’єднання – корпорація. Порівняно 
з асоціацією корпорація має жорсткішу організаційну струк-
туру й є договірним об’єднанням, яке створюється підприєм-
ствами будь-яких форм власності на основі поєднаних їх спіль-
них виробничих, наукових та комерційних інтересів і центра-
лізованого управління діяльністю членів об’єднання. Для цен-
тралізації управління члени корпорації делегують правлінню 
частину своїх повноважень. В корпорації, як і в асоціації, збе-
рігається принцип добровільного членства. Отже, юридичною 
основою створення договірного об’єднання є волевиявлення 
сторін договору. Основним принципом у правовому становищі 
договірних об’єднань, що відрізняє їх від статутних, вважаєть-
ся добровільне членство. Підприємства, які добровільно вхо-
дять до господарського об’єднання, так само мають право до-
бровільного виходу з нього, але за загальним правилом у ви-
падках виходу зберігають силу взаємні зобов’язання і догово-
ри, укладені підприємствами з об’єднанням та між собою.

Розглянемо статутні об’єднання. На відміну від договір-
них, статутні об’єднання не мають засновницьких договорів і 
діють на підставі статуту. Це пов’язано з тим, що юридичною 
основою цих об’єднань є не волевиявлення сторін, а фінансова 
або адміністративна залежність членів об’єднання від одного 
або групи підприємств.

Основним видом статутного об’єднання підприємств є 
концерн. Утворення концернів значною мірою зумовлене не-
обхідністю переміщення капіталу з менш перспективних га-
лузей промисловості в більш перспективні, а також реалізації 
значних фінансових проектів.

Концерн є статутним об’єднанням підприємств промисло-
вості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо 
на основі їх фінансової залежності від одного або групи його 
учасників, з централізацією функцій науково-технічного і ви-
робничого розвитку, інвестиційної, фінансової та іншої діяль-
ності.

Першою ознакою концернів є те, що їх засновники – 
власни ки або уповноважені ними органи, а не самі підприєм-
ства. Концерни загальнодержавної власності створюються, 
реорганізуються і ліквідуються рішенням Кабінету Міністрів 
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України. Склад членів і статути цих об’єднання затверджують 
відповідні галузеві міністерства. Наприклад, Постанова Кабі-
нету Міністрів України «Про утворення Державного концерну 
«Укроборонпром»» від 29.12.2010 р. № 1221.

Територіальні статутні об’єднання комунальної власнос-
ті створюються, реорганізуються і ліквідуються відповідними 
радами народних депутатів. За таким самим принципом ство-
рюються концерни, що об’єднують підприємства, засновані на 
залученні приватного капіталу. Підставою для об’єднання під-
приємств саме на основі статуту, а не засновницького догово-
ру, є повна фінансова залежність підприємства – членів кон-
церну від одного або групи підприємств.

На сучасному етапі розвитку економічних відносин кон-
церни значно впливають і на розвиток економіки високо-
розвинених країн Північної Америки і Західної Європи. У цьо-
му контексті «концерн» – це об’єднання групи підприємств 
(дочірніх фірм) навколо одного (материнської компанії), яке 
володіє контрольним пакетом акцій цих підприємств.

Другою ознакою концернів є те, що вони діють на підста-
ві статутів, які затверджені власниками або уповноваженими 
ними органами й не мають засновницьких договорів. Отже, 
предмет і мету їх діяльності визначають власники або уповно-
важені ними органи, а не члени об’єднань.

Особливістю правового становища статутних об’єднань є 
обмежене право виходу з них підприємств-членів. Підприєм-
ства мають право вийти із статутного об’єднання тільки за 
згодою засновника (власника або уповноваженого органу).

Ще однією їх характерною ознакою є те, що фінансова за-
лежність зумовлює адміністративну. Тобто підприємство-за-
сновник стає вищим органом стосовно підприємств-членів 
об’єднання. А оскільки до складу концерну часто входять під-
при ємства з різними сферами діяльності, то успішно він функ-
ціонуватиме лише за умови забезпечення постійного надхо-
дження інформації від дочірніх фірм до материнської ком панії.

Отже, об’єднання капіталу і зосередження адміністратив-
них функцій в руках центрального управління дасть змогу 
ефективніше реалізовувати значні фінансові проекти й опера-
тивно реагувати на зміну ринкової кон’юнктури.



163

Консорціум як один із видів статутних об’єднань.
Законодавець визначає консорціум як тимчасове статутне 

об’єднання промислового і банківського капіталу для досяг-
нення його учасниками спільної господарської мети. Зазви-
чай консорціум створюється для реалізації певних фінансово-
промислових, науково-технічних, будівельних проектів. Після 
досягнення обраної мети він або ліквідується, або реорганізу-
ється в постійне ГО. Стосовно створення консорціуму на осно-
ві статуту, то тут є певні труднощі в усвідомленні логіки за-
конодавця, який визначив консорціум як статутне об’єднання.

Наведена нами класифікація об’єднань підприємств не є 
вичерпною, оскільки законом передбачено, що підприємства 
можуть об’єднуватись і в інші структури, не передбачені чин-
ним законодавством України. Варто перейняти досвід розви-
нених країн світу, законодавство і практика яких доволі давно 
і вельми yспішно вирішують більшість цих питань.

Різновидом ГО є холдингова компанія (далі – ХК). Загальні 
засади функціонування та особливості утворення холдингових 
компаній передбачені в ст. 126 ГКУ, Законі України «Про хол-
дингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р. № 3528-IV (далі – 
Закон), а також Законі України «Про господарські товариства» 
від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ (щодо їх утворення, діяльності та 
ліквідації).

Згідно з ч. 5 ст. 126 ГКУ, холдингова компанія – це публіч-
не АТ, яке володіє, користується, а також розпоряджається 
холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) 
двох або більше корпоративних підприємств, крім пакетів ак-
цій, що перебувають у державній власності.

Рішення про утворення ХК, відповідно до ст. 4 Закону, при-
ймають власники холдингових корпоративних пакетів акцій 
(часток, паїв). В якості організаційно-правової форми акціо-
нерне товариство ХК має статутний капітал, який формуєть-
ся за рахунок вкладів засновників у формі холдингових кор-
поративних пакетів акцій (часток, паїв), а також інших нема-
теріальних засобів. Право вирішального впливу на господар-
ську діяльність і, відповідно, координацію діяльності ХК має 
підприємство, пакет акцій (часток, паїв) якого перевищує 50% 
її статутного капіталу.
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У разі, якщо статутний капітал ХК сформований на осно-
ві державної власності і, відповідно, єдиним акціонером є дер-
жава, вона є державною холдинговою компанією (далі – ДХК).

Пакети акцій (часток, паїв) та майно, передані до статут-
ного капіталу ДХК, є у державній власності та закріплюють-
ся за нею на праві господарського відання. Водночас державні 
пакети акцій (часток, паїв) та державне майно, передані дер-
жавою до статутного капіталу ДХК, не можуть бути відчужені 
або пере бувати в заставі, використані для формування статут-
них капіталів будь-яких підприємств.

Отже, ДХК, відповідно до ст. 1 Закону, – це холдингова ком-
панія, утворена у формі публічного АТ, не менше ніж 100% ак-
цій якого належить державі. Вона може створюватися органа-
ми, уповноваженими управляти державним майном, держав-
ними органами приватизації та іншими суб’єктами на договір-
них засадах.

Ініціатором утворення ДХК у процесі корпоратизації може 
бути підприємство чи орган, уповноважений управляти держ-
майном, а в процесі приватизації – державний орган приватиза-
ції – Фонд державного майна України (далі – ФДМУ), підприєм-
ство, щодо якого прийняте рішення про приватизацію, або гос-
подарські товариства, утворені в процесі корпоратизації.

Проект розпорядження уряду про погодження рішення 
щодо утворення ХК у процесі корпоратизації та приватиза-
ції готується та вноситься на розгляд відповідно до порядку, 
встановленого тимчасовим регламентом уряду. Також заснов-
ник ДХК має надіслати проект для погодження Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі (далі – Мінекономрозвит-
ку), Мінфіну, Мін’юсту, Антимонопольному комітетові України 
(далі – АМКУ), ФДМУ та іншим зацікавленим органам виконав-
чої влади.

Засновниками ДХК у процесі корпоратизації державних 
підприємств є органи, уповноважені управляти державним 
майном. Засновниками ДХК у процесі приватизації держав-
них підприємств є органи, уповноважені управляти держав-
ним майном, та/або державні органи приватизації відповідно 
до законодавства. Статутний капітал ДХК формується за ра-
хунок належних державі акцій (часток, паїв) відповідних гос-
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подарських товариств у встановленому законодавством по-
рядку. Ініціатор утворення ДХК подає органу, уповноважено-
му управляти державним майном: обґрунтування доцільнос-
ті утворення ДХК; перелік підприємств та їх структурних під-
розділів, на базі яких пропонується утворити ДХК та її корпо-
ративні підприємства; проект статуту ДХК. У разі, якщо ініціа-
тором утворення ДХК є орган, уповноважений управляти дер-
жавним майном, перелік підприємств та їх структурних під-
розділів, на базі яких пропонується утворити ДХК та її корпо-
ративні підприємства, і проект статуту ДХК готує цей орган. 
Рішення про утворення ДХК в процесі корпоратизації (прива-
тизації) приймає орган, уповноважений управляти держав-
ним майном, державний орган приватизації за погодженням з 
Кабінетом Міністрів України. Порядок утворення ДХК затвер-
джується Кабінетом Міністрів України за поданням централь-
ного органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку 
(ст. 6 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» від 
15.03.2006 р. № 3528-IV).

Порядок утворення ДХК є затверджений постановою Кабі-
нету Міністрів України від 22.08.2012 р. № 773.

Законодавством передбачено перелік галузей або сфер 
діяльності, в яких не допускається утворення ДХК у проце-
сі корпоратизації та приватизації: ювелірна промисловість; 
проведення робіт із землеустрою, оцінка земель; паливно-
енергетичний комплекс (діяльність, пов’язана з розвідуван-
ням, видобутком, переробкою, виробництвом, зберіганням, 
транспортуванням, передачею, розподілом, торгівлею, збутом 
чи продажем енергетичних продуктів (енергоносіїв) – палива, 
електричної і теплової енергії), крім підприємств вугільної та 
атомної промисловості; телекомунікації; житлово-комунальне 
господарство (перелік галузей або сфер діяльності, в яких 
не допускається утворення ДХК у процесі корпоратизації та 
приватизації, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
Украї ни від 12 травня 2007 р. № 709).

Поглинання господарюючих суб’єктів у процесі привати-
зації здійснюється за згодою АМКУ в порядку, установленому 
ним.
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Оскільки відповідно до законодавства ХК створюєть-
ся у формі АТ, то в її діяльності слід також керуватися Зако-
ном України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. 
№ 1576-ХІІ і Законом України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. № 514-VI.

§ 7. Органи господарського керівництва – 
учасники господарських правовідносин

Організацію господарської діяльності забезпечують дер-
жавні органи як учасники господарських правовідносин, що ви-
значено у ч. 2 ст. 19 Конституції України та у ст.ст. 2 і 8 ГКУ. Від-
повідно до ч. 1 ст. 8 ГКУ, вони не є суб’єктами го сподарювання.

Важливе місце у системі державних органів щодо вирішен-
ня питань господарського керівництва посідає Верховна Рада 
України, оскільки вона відіграє основну роль у встановленні 
правових норм про систему державних органів, їх компетенцію 
у галузі організації та здійснення господарської діяль ності.

Зокрема щодо організації господарювання, відпо відно 
до ст. 92 Конституції України, виключно законами Верховної 
Ради вирішуються питання використання природних ресур-
сів, організації й експлуатації енергосистем, транспорту і 
зв’язку правового режиму власності, правових засад і гаран-
тій підприємництва, конкуренції та норм антимонопольного 
регулювання тощо. Крім того, виключно законом про Держав-
ний бюджет України визначаються будь-які видатки держа-
ви на загальносуспільні потреби, розмір і цільове формування 
цих видатків, зокрема на розвиток економіки.

Організаційно-господарські повноваження Кабінету Міні-
стрів України щодо господарського керівництва передбачені 
у ст. 116 Конституції України та в п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону Украї-
ни «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII. 
Відповідно до цього Закону, Кабінет Міністрів Украї ни як ви-
щий орган виконавчої влади у сфері економіки і фінансів забез-
печує виконання таких основних організаційно-господарських 
функцій:

– забезпечує проведення державної економічної політи-
ки, здійснює прогнозування та державне регулювання націо-
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нальної економіки; забезпечує розроблення і виконання за-
гальнодержавних програм економічного та соціального роз-
витку; 

– відповідно до закону управління об’єктами державної 
власності, у тому числі корпоративними правами, делегує в 
установленому законом порядку окремі повноваження щодо 
управління зазначеними об’єктами міністерствам, іншим цен-
тральним органам виконавчої влади, місцевим державним ад-
міністраціям та відповідним суб’єктам господарювання; забез-
печує розроблення і виконання державних програм привати-
зації; подає Верховній Раді України пропозиції стосовно визна-
чення переліку об’єктів права державної власності, що не під-
лягають приватизації; 

– сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності 
перед законом усіх форм власності та соціальній спрямованос-
ті національної економіки, здійснює заходи щодо демонополі-
зації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку 
конкуренції та ринкової інфраструктури;

– забезпечує здійснення державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяльності;

– забезпечує розроблення і виконання програм струк-
турної перебудови галузей національної економіки та іннова-
ційного розвитку, здійснює заходи, пов’язані з реструктуриза-
цією та санацією підприємств і організацій, забезпечує прове-
дення державної промислової політики, визначає пріоритетні 
галузі промисловості, які потребують прискореного розвитку;

– забезпечує захист та підтримку національного товаро-
виробника;

– забезпечує захист прав споживачів та підвищення якос-
ті їх життя;

– визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для держав-
них потреб, порядок формування та розміщення державного 
замовлення на її виробництво, вирішує відповідно до законо-
давства інші питання щодо задоволення державних потреб у 
продукції (роботах, послугах); утворює згідно із законом дер-
жавні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ре-
сурсів та приймає рішення про їх використання;

– забезпечує проведення державної аграрної політики 
та продовольчу безпеку держави;
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– забезпечує проведення державної фінансової та подат-
кової політики, сприяє стабільності грошової одиниці України;

– розробляє проекти законів про Державний бюджет 
України та про внесення змін до Державного бюджету України, 
забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою Украї-
ни Державного бюджету України, подає Верховній Раді Украї ни 
звіт про його виконання; приймає рішення про використання 
коштів резервного фонду Державного бюджету України;

– обслуговує державний борг України, приймає рішення 
про випуск облігацій державних внутрішніх та зовнішніх по-
зик та ін.

Значними повноваженнями наділений Кабінет Міністрів 
України щодо регулювання питань власності. Відповідно до 
ст. 5 Закону України «Про управління об’єктами державної 
власності» від 21.09.2006 р. № 185-V, він як суб’єкт управлін-
ня визначає об’єкти управління власності, стосовно яких ви-
конує функції з управління, а також об’єкти, повноваження з 
управління якими передаються іншим суб’єктам управління. 
Здійснюючи управління об’єктами державної власності, Кабі-
нет Міністрів України відповідальний тільки перед Верховною 
Радою України.

Господарські міністерства як органи господарського ке-
рівництва у системі органів господарського керівництва поді-
ляються на дві категорії:

– функціонального типу (Мінекономрозвитку, Міністер-
ство фінансів тощо);

– галузевого типу (або господарські міністерства), сфе-
рою управління яких є певна галузь народного господарства 
(Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністер-
ство енергетики та вугільної промисловості тощо).

Нині їх правовий статус визначається Указом Президен-
та України «Деякі питання організації роботи міністерств, ін-
ших центральних органів виконавчої влади» від 24.12.2010 р. 
№ 1199/2010.

Функція щодо загальногалузевого управління міністерства 
полягає в його участі у формуванні та реалізації державної 
політики в галузі, прогнозування розвитку економіки галузі, 
участь у розробці проектів Державної програми економічного 
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та соціального розвитку України, Державного бюджету Украї-
ни, формування та розміщення державного замовлення на 
продукцію галузі і укладення державних контрактів, реаліза-
ція державної стратегії відповідної галузі, розробка відповід-
них фінансово-економічних та інших нормативів, видача спе-
ціальних дозволів (ліцензій) з окремих видів діяльності, за-
твердження державних стандартів, норм та правил на продук-
цію (роботи, послуги) відповідної галузі, участь у формуванні 
та реалізації антимонопольної політики у відповідній галузі.

Функція щодо управління майном стосується державних 
підприємств, які належать до сфери відповідного міністер-
ства (прийняття рішень про створення, реорганізацію та лік-
відацію державних підприємств, установ і організацій у відпо-
відній галузі, затвердження статутів державних підприємств 
галузі, укладення і розірвання контрактів з керівниками цих 
підприємств, здійснення контролю за ефективністю викорис-
тання закріпленого за підприємствами державного майна, по-
дання згоди Фонду державного майна України на створен-
ня спільних підприємств будь-яких організаційно-правових 
форм, до статутних фондів яких включається державне май-
но, на передачу в оренду цілісних майнових комплексів підві-
домчих державних підприємств, на вихід структурних підроз-
ділів зі складу підвідомчих державних підприємств, на вступ 
(і вихід) державних підприємств у добровільні господарські 
об’єднання та ін.).

Центральне місце у структурі Кабінету Міністрів України 
посідає Мінекономрозвитку. Воно виконує роль єдиного уря-
дового економічного центру, який здійснює методичне й ор-
ганізаційне забезпечення реалізації соціально-економічної по-
літики держави, викладеної в нормативних актах та програм-
них документах законодавчої і виконавчої влади. Мінеконом-
розвитку спільно з ринковою інфраструктурою й іншими мі-
ністерствами та відомствами, науковими організаціями (НДЕІ 
Мінекономрозвитку, НДЕІ НАН України та ін.) формує відпо-
відну стратегію і тактику реалізації цієї політики. Основна 
увага має бути зосереджена на розробці цілей, пріоритетів та 
орієн тирів на близьку і віддалену перспективу, а також еконо-
мічних, організаційних та правових важелів для їх досягнення.
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Отже, основними функціями Мінекономрозвитку є:
– безпосередня участь у реалізації соціально-економіч-

ної стратегії держави;
– визначення пріоритетів розвитку національної еко-

номіки;
– розробка проектів прогнозів і програм соціально-

економічного розвитку країни, структурної та інноваційної 
політики;

– участь у розробці соціальної, зовнішньоекономічної, 
фінансової, кредитно-грошової та валютної політики; 

– підготовка проектів найважливіших державних цільо-
вих комплексних програм;

– розробка (разом з Мінфіном) проекту Державного бю-
джету;

– методичне та організаційне керівництво розробкою 
нормативів, балансів, довго-, середньо- та короткострокових 
прогнозів і програм соціально-економічного розвитку галузей 
та регіонів;

– методичне та організаційне керівництво застосуван-
ням інструментів ДРЕ;

– координація зусиль міністерств і відомств на основі 
положень Законів України, указів і розпоряджень Президента, 
постанов уряду.

До компетенції Мінекономрозвитку належать також пи-
тання цінового і тарифного регулювання, державного кон-
тракту, заходи з антидемпінгових цін, застосування квот, лі-
цензій, мита.

Наступне за важливістю функціональне міністерство – Мі-
ністерство фінансів, яке здійснює фінансово-бюджетне і по-
даткове регулювання. Міністерство фінансів покликане за-
безпечувати фінансування держави взагалі і державних регу-
ляторних заходів зокрема, в тому числі і державних цільових 
господарських програм та державних видатків, визначених 
Законом України «Про Державний бюджет». Воно бере безпо-
середню участь у всіх етапах бюджетного процесу: в розроб-
ці, організації виконання, контролі за виконанням, підготовці 
пропозицій про внесення змін, звіті про виконання державно-
го бюджету. Система Міністерства фінансів України, яка охоп-
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лює центральний його апарат, відділи фінуправлінь обласних, 
районних місцевих державних адміністрацій, разом з держав-
ною податковою і митною службами виконує практичні зав-
дання з формування і використання державного бюджету.

Засадничо, що безпосередньо господарювання та органі-
зація господарської діяльності є в органічному взаємозв’язку. 
Суспільні економічні господарські відносини, крім приват-
них, – це публічні відносини, які насамперед регулюються цен-
тральними органами виконавчої влади, наділеними господар-
ською концепцією. Відповідно до ст. 2 ГКУ, вони є учасниками 
відносин у сфері господарювання і суб’єктами організаційно-
господарських повноважень, які вимагають удосконалення. 
Відповідно, метою проведення адміністративної реформи в 
аспекті державного регулювання економіки є трансформація 
із центрально-галузевої у центрально-функціональну систему 
державного регулювання.

Правовою основою реального започаткування адміністра-
тивної реформи у сфері державного регулювання економіки є 
Указ Президента України «Про оптимізацію системи централь-
них органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010 
(далі – Указ). Цим Указом шляхом реорганізації  утворено зо-
крема такі міністерства: Міністерство аграрної політики та 
продовольства, Міністерство економічного розвитку і торгів-
лі, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Мі-
ністерство інфраструктури, Міністерство культури, Міністер-
ство екології та природних ресурсів, Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства, Міністерство соціальної політики та ін.

Замість чотирьох груп, центральних органів виконавчої 
влади, що були до адміністративної реформи: міністерства, 
державні комітети, центральні органи зі спеціальним стату-
сом, незалежні державні регулятори, шляхом конкретизації їх 
функцій, передбачено їх шість: міністерства, державні служ-
би, державні інспекції, державні агентства, незалежні дер-
жавні регулятори, центральні органи виконавчої влади зі спе-
ціальним статусом. Вони зорієнтовані не на адміні стративне 
управ ління, а на функціональне регулювання соціально-
економічних відносин.
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Визначені центральні органи виконавчої влади, діяль-
ність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через відповідних членів Кабінету Міністрів України.

Окрім такого державного органу, як міністерство, Указом 
Президента України «Деякі питання організації роботи мі-
ністерств, інших центральних органів виконавчої влади» від 
24.12.2010 р. № 1199/2010 затверджено Типове положення 
про центральний орган виконавчої влади України, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через відповідного члена Кабінету Міністрів України 
(далі – Типове положення). Зазначена структура центральних 
органів виконавчої влади створена на базі колишніх комітетів, 
служб, фондів, адміністрацій тощо. Згідно з п. 1 Типового поло-
ження, центральний орган виконавчої влади Украї ни, держав-
на служба, державна інспекції, державне агентство, діяль ність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через відповідного члена Кабінету Міністрів Украї-
ни, входить до системи органів виконавчої влади і забезпе-
чує реалі зацію державної політики в одній чи декількох сфе-
рах державного регулювання господарської діяль ності. Кожен 
із цих органів, відповідно до покладених на нього завдань, 
надає: адміністративні послуги, здійснює державний нагляд 
(конт роль); здійснює управління об’єктами державної влас-
ності; узагальнює практику застосування законодавства з пи-
тань, що належать до його компетенції; розробляє пропози-
ції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових ак-
тів міністерств та в установленому порядку подає їх члену Ка-
бінету Міністрів України, який спрямовує та координує його 
діяльність; здійснює інші повноваження, визначені законами 
України та покладені на нього Президентом України.

Вирішальним, на нашу думку, в оптимізації системи та по-
ліпшення діяльності центральних і місцевих органів держав-
ного управління насамперед щодо надання державних послуг 
є виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції електронного урядування в України» від 
13.12.2010 р. № 2250-р. Вона, зокрема, передбачає, що буде 
розроблено нормативно-правову та нормативно-технічну 
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базу для надання адміністративних послуг в електронному 
вигляді. Зокрема через Інтернет можна зареєструвати суб’єкт 
господарювання, подати звітність тощо. В електронній формі 
надаються послуги в усіх сферах суспільного життя.

Окрім господарських міністерств і установ, організаційно-
господарські повноваження і, відповідно, організаційно-госпо-
дарські зобов’язання виконують визначені державні господар-
ські організації. Такі організації створюються, зокрема, у най-
важливіших галузях економіки, де для ефективного керівни-
цтва функціонують національні чи державні акціонерні ком-
панії (НАК «Надра України», НАК «Украгролізинг», ДАК «Хліб 
України», НАК «Енергетична компанія України» тощо) з мере-
жею підпорядкованих їм дочірніх компаній, товариств і під-
приємств. Ці та інші господарські організації здійснюють ке-
рівництво і координацію діяльності відповідних підприємств 
і організацій. Так, НАК «Украгролізинг», на підставі агентської 
угоди з Міністерством аграрної політики та продовольства 
України, здійснює оперативне управління коштами державно-
го лізингового агентства в частині здійснення лізингових опе-
рацій щодо сільськогосподарської техніки тощо.

У галузі управління майном, приватизації та підприємни-
цтва місцева державна адміністрація: здійснює на відповідній 
території управління об’єктами, що перебувають у державній 
власності та передані до сфери її управління, приймає рішення 
про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, уста-
нов і організацій, що належать до сфери її управління, а також 
здійснює делеговані відповідною радою функції управління 
майном, що перебуває у спільній власності територіальних 
громад; здійснює управління майном інших суб’єктів права 
власності в разі передачі його в установленому порядку; вно-
сить пропозиції власникам майна підприємств, установ і орга-
нізацій, що має важливе значення для забезпечення держав-
них потреб, щодо його відчуження у власність держави; вно-
сить пропозиції до проектів програм приватизації державного 
майна, організовує їх виконання тощо.

Водночас органам управління, які здійснюють органі за-
ційно-господарські повноваження стосовно суб’єктів госпо-
дарювання державного сектора економіки, заборо няється 
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делегува ти іншим суб’єктам повноваження щодо розпоря-
дження державною власністю і повноваження стосовно управ-
ління діяльністю суб’єктів господарювання, за винятком деле-
гування вказаних повноважень відповідно до закону органам 
місцевого самоврядування та інших випадків, передбачених ч. 
10 ст. 22 ГКУ та іншими законами.

Відповідно до Закону України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 
11.09.2003 р. № 1160-IV, місцеві органи виконавчої влади в осо-
бі підрозділів з питань державної регуляторної політики від-
стежують відповідність регулятивних актів, прийнятих будь-
якими територіальними органами. Звіт про відстеження ре-
зультативності прийнятого акта не пізніше наступного робочо-
го дня з дня його оприлюднення подається до територіаль ного 
спеціально уповноваженого органу (ст. 26 Закону).

Учасниками господарських правовідносин, наділених гос-
подарською компетенцією, є також органи місцевого самовря-
дування. Свої повноваження щодо суб’єктів господарювання 
вони здійснюють включно в межах визначених Конститу цією 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР та іншими законами, 
які передбачають їх господарську компетенцію. Зокрема вони 
забезпечують:

– підготовку програм соціально-економічного та куль-
турного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших 
питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, ор-
ганізація їх виконання; подання раді звітів про хід і результа-
ти виконання цих програм;

– розгляд проектів планів підприємств і організацій, які 
належать до комунальної власності відповідних територіаль-
них громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснен-
ня контролю за їх виконанням;

– попередній розгляд планів використання природних 
ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропо-
зицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств 
і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі 
потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій 
з цих питань;
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– подання до районних, обласних рад необхідних по-
казників та внесення пропозицій до програм соціально-
економічного та культурного розвитку відповідно районів і 
областей, а також до планів підприємств, установ та організа-
цій незалежно від форм власності, розташованих на відповід-
ній території, з питань, пов’язаних із соціально-економічним 
та культурним розвитком території, задоволенням потреб на-
селення;

– розгляд і узгодження планів підприємств, установ та 
організацій, що не належать до комунальної власності від-
повідних територіальних громад, здійснення яких може вик-
ликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші 
наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій 
до відповідних органів;

– підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій 
щодо проектів місцевих програм приватизації та організація 
їх виконання;

– підготовку і подання на затвердження ради відповід-
них місцевих містобудівних програм, генеральних планів забу-
дови населених пунктів, іншої містобудівної документації.

Виконавчі органи місцевого самоврядування, виходячи з 
своїх потреб і можливостей відповідно до визначених у Націо-
нальній програмі сприяння розвитку малого підприємництва 
в Україні пріоритетів, розробляють місцеві програми підтрим-
ки малого підприємництва.

На основі аналізу стану економічного та інноваційно-
го потенціалу регіону розробляють середньострокові інно-
ваційні програми, які затверджуються обласними радами на 
три–п’ять років, а також програми водопостачання, теплопос-
тачання тощо.

Участь у господарській діяльності місцевих органів ви-
конавчої влади забезпечують місцеві державні адміністрації 
в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у 
містах Києві та Севастополі. Їх повноваження і господарську 
ком петенцію як учасників відносин у сфері гос подарювання 
визначено у ст. 119 Конституції України, Законі України «Про 
місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586-XIV 
(далі – Закон). Вони, зокрема, визначені в таких галузях: 
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соціально-економічного розвитку; бюджету і фінансів; управ-
ління майном; приватизації та підприємництва, містобуду-
вання, житлового комунального господарства, побутового 
торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку; у сфері 
зов нішньоекономічної діяльності забезпечення їх державного 
регулювання визначається Законом. Щодо зазначених галузей 
державні адміністрації беруть участь у розробленні проектів 
прогнозів економічного та соціального розвитку на середньо- 
та короткостроковий періоди і Державної програми економіч-
ного і соціального розвитку України на наступний рік, забез-
печують виконання завдань, визначених цією програмою, на 
відповідній території.

До повноважень місцевих державних адміністрацій у га-
лузях належать розроблення і реалізація місцевих програм та 
участь у розробленні й реалізації державних цільових програм 
у цій сфері. Наприклад, розроблення проектів регіональних ін-
новаційних програм і подання їх для затвердження відповід-
но Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним і ра-
йонним радам.

Контрольні питання
1. Якими ознаками характеризуються суб’єкти господа-

рювання?
2. Дайте визначення поняття «підприємство» та назвіть його 

види.
3. Які є види підприємств залежно від кількості працюючих і 

валового доходу від реалізації продукції за рік?
4. Визначте поняття та ознаки господарських товариств?
5. Назвіть види господарських товариств.
6. Які Ви знаєте особливості повних і командитних товариств?
7. Які Ви знаєте види АТ?
8. Що таке дивіденди та за яких умов вони сплачуються?
9. Чим відрізняється повне товариство від командитного?
10. У чому особливості правового статусу громадянина – під-

приємця?
11. Проаналізуйте правовий статус ГО?
12. Які Ви знаєте ГО?
13. У чому полягає відмінність кооперативу від господарських 

товариств?
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14. Визначте правовий статус ФГ?
15. У чому особливість ГО – органу господарського керівництва?
16. Яка мета адміністративної реформи в аспекті державного 

регулювання економіки?
17. Назвіть основні повноваження органів місцевого самовряду-

вання як учасників господарських відносин.

Ситуаційне завдання. 24.10.2013 між ТОВ «Собин» та Держав-
ним публічним АТ «Національна акціонерна компанія «Украгро-
лізинг» укладено договір, відповідно до якого позивачем (ТОВ) було 
надано відповідачу послуги із зберігання майна протягом дії дого-
вору на суму 394 237 грн, які відповідачем у період із 06.11.2013 р. 
по 10.06.2015 р. було перераховано позивачу окремими платежа-
ми, проте відповідач не забрав зі складу позивача майно, яке пере-
давалось на зберігання. У Державного публічного АТ «Національ-
на акціонерна компанія «Украгролізинг» є невиконані господар-
ські зобов’язання перед ТОВ «Собин» з оплати 100 000,00 грн, з яких 
25 000,00 грн за надану послугу зі зберігання майна за кожен місяць, 
починаючи з червня по вересень 2016 р.

Яке рішення повинен ухвалити господарський суд?
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Р о з д і л   4
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Загальні умови створення суб’єктів 
господарювання

Під час розгляду цього питання концептуально вихо-
дитимемо з положення ч. 2 ст. 55 ГКУ про те, що суб’єктами 
господарювання є господарські організації – юридичні осо-
би, створені відповідно до ЦКУ, державні, комунальні й інші 
підприєм ства, створені, відповідно до ГКУ, а також інші юри-
дичні особи, які здійснюють господарську діяльність та за-
реєстровані відповідно до закону. Наприклад, відповідно 
до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. № 514-VI, АТ вважається утвореним і набуває 
прав юридичної особи з дати його реєстрації в установленому 
законодавством порядку. Громадяни України, іноземці та осо-
би без громадянства, які здійснюють господарську діяльність 
та зареєстровані відповідно до закону як підприємці, є також 
суб’єктами господарювання, але не юридичними особами.

У цьому випадку утворення юридичної особи – це сукуп-
ність юридично значущих послідовних дій щодо ухвалення рі-
шення про створення господарської організації, завершення 
якого зумовлює державну реєстрацію.

Способи створення юридичних осіб.
1. Розпорядчий спосіб. Суть його полягає в тому, що юри-

дична особа виникає з ініціативи і спеціального розпоряджен-
ня органу публічної влади. Застосовується для створення дер-
жавних і комунальних підприємств.

Уповноважені органи, які можуть бути засновниками, ви-
значає власник:

– державних підприємств – органи державної виконав-
чої влади, підвідомчі Кабінету Міністрів України – міністер-
ства, державні служби і агентства й інші центральні органи 
виконавчої влади;
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– казенних підприємств – Кабінет Міністрів України;
– комунальних підприємств – органи місцевого самовря-

дування.
2. Установчий або нормативно-явочний. Його суть полягає 

в тому, що юридична особа виникає на підставі закону, який ви-
значає правове положення такого чи іншого суб’єкта діяльнос-
ті реєстрації в уповноваженому державному органі. Докумен-
ти, що подаються на державну реєстрацію, повинні відповіда-
ти встановленим у законодавстві вимогам. Застосовується під 
час створення юридичних осіб з одним учасником (приватних 
підприємств, господарських товариств з одним учасником, 
підприємств, заснованих на власності об’єднань громадян), а 
також легітимації підприємницької діяльності без створення 
юридичної особи.

3. Дозвільний. Полягає в тому, що для утворення юридич-
ної особи в дозвільному порядку необхідна згода (дозвіл) від-
повідного державного органу чи юридичної особи, із складу 
якої виділяється підприємницька структура. Зокрема поділ 
підприємницької структури проводиться і за згодою власни-
ка, і за рішенням юридичної особи, що ділиться. Створення ко-
мерційних банків потребує попередньої згоди Національного 
банку України (далі – НБУ), створення аудиторських фірм – 
Ауди торської палати України. Для створення об’єднань комер-
ційних організацій необхідна попередня згода АМКУ. Дозвіл 
обов’язковий тоді, коли підприємець провадить діяльність, 
що безпосередньо стосується чи впливає на безпеку держави, 
коли його діяльність стосується забезпечення конституцій-
них прав громадян, коли для здійснення того чи іншого виду 
діяльності необхідний установлений певний рівень знань чи 
кваліфікації (нотаріальні контори, аудиторські фірми, ліку-
вальні заклади тощо).

4. Договірний. В основі створення є домовленість про ство-
рення юридичної особи шляхом укладання договору фізични-
ми та/або юридичними особами, що об’єднують свої ресурси 
для спільного заняття підприємництвом.

Застосовується під час створення юридичних осіб-суб’єктів 
господарювання з числом учасників більше одного, які в уста-
новчому договорі визначають умови її діяльності (господар-
ські товариства, об’єднання підприємств).



180

Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб 
публічного права встановлюються Конституцією України і за-
конами.

Процес створення юридичних осіб умовно складається з 
таких елементів: засновники, засновницька компетенція та 
власне діяльність щодо створення суб’єкта господарювання.

Засновники. Ними можуть бути всі суб’єкти права на занят-
тя підприємницькою діяльністю. Так, у ст. 3 Закону України 
«Про господарські товариства» передбачено, що засновника-
ми й учасниками товариства можуть бути підприємства, уста-
нови, організації, а також громадяни, крім випадків, передба-
чених законодавчими актами України.

На практиці часто плутають або не можуть чітко розріз-
нити такі поняття, як «засновник» і «учасник» господарського 
товариства. Дехто навіть розглядає їх як синоніми. Втім аналіз 
змісту і ст. 79 ГКУ, і наступних його статей, які стосуються гос-
подарських товариств, дають підстави для висновку, що ці по-
няття не є тотожними.

Зокрема засновник – це особа (фізична або юридична), що 
прийняла рішення про створення (заснування) відповідного 
господарського товариства, разом з іншими засновниками пе-
редала певне майно (майнові права) до його статутного ка-
піталу і натомість отримала корпоративні права цього това-
риства.

Учасник – це особа (фізична або юридична), що є власни-
ком корпоративних прав у господарському товаристві, вклю-
чаючи право на відповідну частку в його статутному капіта-
лі та відповідно включена у такому статусі до установчих до-
кументів товариства. Зрозуміло, що учасник може і не бути за-
сновником, а отримати корпоративні права внаслідок різно-
манітних угод.

У ч. 1 ст. 79 ГКУ передбачено, що господарське товариство 
може діяти у складі одного учасника. Виникає питання, а чи 
можливе створення господарського товариства одним засно-
вником аби уникнути непорозумінь у господарській практиці? 
Ці положення потребують роз’яснень. Втім у цьому питанні ми 
стикаємося з невдалими та суперечливими формулюваннями 
відповідних положень ГКУ.
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Насамперед слід зауважити, що у ч. 1 ст. 79 ГКУ йдеться 
про можливу наявність однієї особи учасника, а не засновни-
ка. Як зазначалося, ці поняття не є тотожними. Далі у цій же 
статті встановлено, що господарські товариства створюються 
шляхом «об’єднання» майна і участі в підприємницькій діяль-
ності з метою одержання прибутку. Ч. 4 ст. 63 ГКУ відносить 
господарські товариства до корпоративних підприємств, що 
«утворюються, як правило, двома і більше засновниками». На 
підставі викладеного може сформуватися враження, що ГКУ 
виклю чає можливу наявність одного засновника, якому буде 
ні з ким об’єднуватися під час створення товариства.

Проте, з іншого боку, є норми ГКУ, що з відповідними нор-
мами ЦКУ засвідчують про помилковість наведеної думки. Так, 
відповідно до ч. 2 ст. 114 ЦКУ, будь-яке господарське товари-
ство, крім повного і командитного товариств, може бути ство-
рене однією особою, яка стає його єдиним учасником. Отже, 
засновник трансформується в учасника.

В окремих випадках законодавством передбачені додатко-
ві вимоги, яким повинні відповідати засновники або обмежен-
ня певних осіб у праві на створення організації. Такі заборо-
ни і вимоги, як правило, зумовлені сферою діяльності та ви-
дом створюваної юридичної особи. Вони можуть бути класи-
фіковані так.

Як зазначалося, відповідно до ч. 2 ст. 42 Конституції Украї-
ни, законом обмежується підприємницька діяльність народ-
них депутатів, посадових і службових осіб органів державної 
влади та місцевого самоврядування. Зокрема відповідно до 
Закону України від 11.07.2002 р. № 93-IV «Про статус депута-
тів місцевих рад» (ст. 6) депутат місцевої ради, обраний секре-
тарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступни-
ком голови районної, обласної, районної у місті ради і працює 
у відповідній раді на постійній основі, не може займатися під-
приємницькою діяльністю.

Вимоги, пов’язані з громадянством (державною належ-
ністю). Відповідно до ст. 9 Закону України «Про інформаційні 
агентства» від 28.02.1995 р. № 74/95-ВР право на заснування 
інформаційного агентства в Україні належить громадянам та 
юридичним особам України. Громадяни та юридичні особи 
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інших держав мають право бути лише співзасновниками ін-
формаційних агентств України. Забороняється створення і 
діяль ність інформаційних агентств з іноземними інвестиціями, 
в статутному капіталі яких більше 35 відсотків іноземних 
інвестицій.

Вимоги, пов’язані з створенням юридичних осіб. Під-
приєм ницьку діяльність не можуть здійснювати громадяни, 
які пере бувають на державній службі, зокрема: військово-
службовці; службові особи органів прокуратури; суду; держав-
ної безпеки; внутрішніх справ; державного арбітражу; дер-
жавного нотаріату; органів державної влади й управління, які 
повинні здійснювати контроль за діяльністю під приємств. 
У нау ковій літературі зазначається, що конструкція наведеної 
норми не дає підстав для встановлення заборони перелі ченим 
особам створювати підприємства, оскільки громадянин, бу-
дучи засновником (співзасновником) підприємства тієї чи 
іншої організаційно-правової форми, не набуває статусу під-
приємця. В цьому разі суб’єктом підприємницької діяль ності 
стає таке підприємство, яке несе відповідні обов’язки перед 
заснов ником. Якщо це так, то встановлена законодавством 
про підприємницьку діяль ність, про державну службу заборо-
на окремим особам займатися підприємницькою діяльністю 
повинна стосуватися лише тих службових осіб, які обрали ін-
дивідуальну форму під приємництва.

Найчіткіше сформовані обмеження для осіб, які мають не-
погашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисли-
ві злочини. Вони не можуть бути зареєстровані як підприємці, 
не можуть виступати співзасновниками підприємницької ор-
ганізації, а також займати в підприємницьких товариствах, їх 
спілках (об’єднаннях) керівні посади і посади, пов’язані з мате-
ріальною відповідальністю.

Поряд із обмеженнями права на створення підприємств 
громадянами, відповідно до законодавства є випадки, коли 
обмеження такого права стосуються юридичних осіб. Так, 
згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про впорядку-
вання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, ство-
рених за участю державних підприємств» від 31.12.1992 р., 
дер жавні підприємства, за винятком будівельних організацій, 
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під приємств будівельної індустрії та будівельних матеріалів, 
які є засновниками господарських товариств, що здійснюва-
тимуть проектування та перспективне будівництво за кордо-
ном, не можуть бути засновниками підприємств будь-яких ор-
ганізаційних форм та видів, господарських товариств, коопе-
ративів. 

Обмеження стосовно мети створюваної юридичної особи. 
В окремих випадках закон дозволяє створювати певний вид 
юридичної особи лише для досягнення певних цілей за-
сновника. 

Засновницька компетенція – це сукупність суб’єктивних 
прав засновників щодо створення юридичних осіб. Засновни-
ки реалізують засновницькі права шляхом обрання органі-
заційної форми підприємства; визначення цілей і предмета 
його діяльності; прийняття рішення про його створення; за-
твердження у встановленому порядку статуту; передачі без-
оплатно на баланс підприємства основних фондів та обігових 
коштів; формування органів управління, визначення у статуті 
меж їх повноважень тощо.

Третім елементом є власне діяльність щодо створення 
суб’єкта господарювання. В процесі створення юридичні осо-
би проходять чотири стадії.

Стадія волевиявлення. Засновники приймають рішення 
про створення юридичної особи. Взагалі, законодавчі акти не 
встановлюють будь-яких спеціальних вимог щодо форми та 
змісту рішення про створення підприємства. У Роз’ясненні Ви-
щого арбітражного суду України від 12.09.1996 р. № 02-5/334 
«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із 
створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств» вка-
зується, що при вирішенні спорів арбітражним судам слід ви-
ходити з того, що таке рішення має бути оформлене актом 
управління, виданим власником майна (уповноваженим ним 
органом) відповідно до його компетенції.

Отже, якщо засновником є одна юридична особа, то таке 
рішення приймається в письмовій формі. Якщо фізична осо-
ба хоче зареєструватися як суб’єкт підприємницької діяльнос-
ті без створення юридичної особи, то таке рішення прийма-
ється нею усно. Якщо засновниками є двоє і більше громадян 
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або юридичних осіб, то рішенням у такому разі буде установ-
чий договір. Установчий договір повинен укладатися у пись-
мовій формі. Законодавство не містить переліку обов’язкових 
реквізитів установчого договору. Тому господарські суди, вирі-
шуючи питання про наявність договірних відносин, виходять 
з того, що такий договір вважається укладеним, коли між сто-
ронами у належній формі досягнуто згоди з усіх істотних умов, 
необхідних для його виконання.

Друга стадія – організаційна, що має на меті створен-
ня юридичної особи і прийняття статуту або засновницько-
го договору, а також формування органів управління юридич-
ної особи, відповідно до ст. 57 ГКУ і ст. 4 Закону України «Про 
господарські товариства». Цей Закон вимагає наявності ста-
туту лише для АТ, ТОВ і ТДВ. Затвердження статуту спеціаль-
но скликаним для цього органом вимагається в разі створен-
ня АТ і виробничих кооперативів (тобто скликаються установ-
чі збори).

Мінімальний розмір статутного капіталу вимагається за-
коном лише для АТ (не менше суми, еквівалентної 1250 міні-
мальним заробітним платам). Для ТОВ і ТДВ розмір статутно-
го капіталу становить суму вкладів засновників та учасників, 
яка забезпечує їх господарську діяльність.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяль-
ність», мінімальний розмір статутного капіталу комерційно-
го банку, який має намір здійснювати банківську діяльність, 
не може бути меншим 500 мільйонів гривень. Статутний ка-
пітал банку не повинен формуватися із непідтверджених дже-
рел. Забороняється використовувати для формування капіта-
лу банку бюджетні кошти, якщо вони мають інше цільове при-
значення.

Третя стадія – легалізаційна. На цій стадії відбувається 
офіційне визнання створеного суб’єкта господарювання. Лега-
лізація здійснюється шляхом державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На четвертій стадії зареєстрована юридична особа-
суб’єкт господарювання відкриває банківський рахунок та 
отримує ліцензію на передбачений вид діяльності.

Для окремих видів юридичних осіб-суб’єктів господарю-
вання законами України «Про господарські товариства» і «Про 
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акціонерні товариства» та іншими передбачається інший по-
рядок створення. Зокрема, у ст. 9 Закону України «Про акціо -
нерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI передбаченно 
такі обов’язкові етапи його створення:

1) прийняття зборами засновників рішення про створен-
ня АТ та про закрите (приватне) розміщення акцій;

2) подання заяви та всіх необхідних документів на реє-
страцію випуску акцій до національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі – НКЦПФР);

3) реєстрація НКЦПФР випуску акцій та видача тимчасо-
вого свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного 
номера цінних паперів;

5) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про 
обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цін-
них паперів договору про ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів;

6) приватне розміщення акцій серед засновників това-
риства;

7) оплата засновниками повної номінальної вартості 
акцій;

8) затвердження установчими зборами товариства ре-
зультатів приватного розміщення акцій серед засновників то-
вариства, затвердження статуту товариства, а також прийнят-
тя інших рішень, передбачених законом;

9) реєстрація товариства та його статуту в органах дер-
жавної реєстрації;

10) подання НКЦПФР звіту про результати закритого 
(приватного) розміщення акцій;

11) реєстрація НКЦПФР звіту про результати приватного 
розміщення акцій;

12) отримання свідоцтва про державну реєстрацію акцій;
13) видача засновником товариства документів, що під-

тверджують право власності на акції.
У разі заснування АТ однією особою рішення, які повинні 

прийматися зборами засновників, приймаються цією особою 
одноосібно й оформляється рішенням про намір засну вати 
товариство. Якщо єдиним засновником товариства є фі зична 
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особа, її підпис на рішення про намір заснувати товариство 
підлягає нотаріальному посвідченню.

Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов’я-
заннями, що виникли до реєстрації АТ.

Послідовність, в якій закріплені етапи в ст. 9 Закону, стано-
вить процедуру створення АТ, яка є обов’язковою. Дії, що пору-
шують процедуру створення АТ, встановлену цим Законом, є 
підставою для прийняття НКЦПФР рішення про відмову в ре-
єстрації звіту про результати закритого (приватного) розмі-
щення акцій. У разі прийнятгя такого рішення Державна комі-
сія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з 
позовом про ліквідацію АТ.

Підсумковим обов’язковим етапом створення АТ є прове-
дення установчих зборів, які мають бути проведені протягом 
трьох місяців із дня повної оплати акцій засновниками.

На установчих зборах АТ вирішуються питання про: за-
снування товариства; затвердження оцінки майна, що вно-
ситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства; за-
твердження статуту товариства; утворення органів товари-
ства; уповноваження представника (представників) на здій-
снення подальшої діяльності щодо утворення товариства; об-
рання членів наглядової ради, голови колегіального виконав-
чого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження 
одно осібного виконавчого органу товариства), членів ревізій-
ної комісії (ревізора); затвердження результатів розміщення 
акцій; обрання лічильної комісії, вчинення інших дій, необхід-
них для створення товариства.

Рішення з питань, вважаються прийнятими, якщо за них 
проголосували всі засновники АТ. Рішення з інших питань 
приймаються простою більшістю голосів засновників, якщо 
інше не передбачено засновницьким договором.

Незатвердження установчими зборами статуту АТ вважа-
ється відмовою засновників від створення цього товариства й 
є підставою для повернення засновникам внесків, зроблених 
ними в рахунок оплати акцій. Повернення внесків здійснюєть-
ся протягом 20-ти робочих днів із дати проведення установ-
чих зборів, на яких не було прийнято рішення про затверджен-
ня статуту АТ.



187

Отже, будь-яка господарська організація, зокрема АТ, вва-
жається створеною та набуває статусу юридичної особи з мо-
менту її державної реєстрації та внесення відповідного запи-
су до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

§ 2. Установчі документи
Установчі документи – це документи, які фіксують воле-

вияв лення на створення юридичної особи для досягнення 
мети, задля якої вона створюється, права йі обов’язки заснов-
ників та членів організації, умови припинення, склад та ком-
петенцію органів, взаємини з третіми особами.

Особливість установчих документів, їх відмінність від ін-
ших документів, необхідних для створення і легалізації юри-
дичної особи, полягає в тому, що такі документи визначають 
правовий статус організації та за своїм характером є локаль-
ними нормативними актами. Крім того, норми установчих 
документів (якщо вони не суперечать закону) обов’язкові не 
лише для учасників, але й для їх контрагентів та для інших 
осіб. Установчі документи – це своєрідний Закон для конкрет-
ної юридичної особи.

Більшість норм організаційних законів щодо створен-
ня юридичних осіб є диспозитивними, тобто застосовуються, 
якщо інше не передбачено установчими документами. Тому 
засновники вправі самостійно врегулювати більшість питань, 
що можуть виникнути в процесі діяльності юридичної осо-
би, встановивши специфічні правила, які можуть і не збігати-
ся з загальними нормами. Межею дозволеного є заборони, що 
містяться в законодавстві та імперативні норми, які застосо-
вуються незалежно від бажань учасників.

Установчі документи юридичної особи готуються та за-
тверджуються на початковій стадії створення організації. Для 
створення юридичної особи її учасники (засновники) розроб-
ляють установчі документи, які викладаються письмово і 
підпи суються всіма учасниками (засновниками), якщо зако-
ном не встановлений інший порядок їх затвердження. Вони 
по вин ні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі 
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його діяльності, склад засновників та учасників, найменуван-
ня, місцезнаходження, розмір і порядок утворення статутно-
го капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад, 
компетенцію органів товариства, порядок прийняття ними 
рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одно-
стайність або кваліфікована більшість голосів, порядок вне-
сення змін до установчих документів, порядок ліквідації і 
реор ганізації товариства, а також відомості про види акцій, 
що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення ак-
цій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, 
наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій, строк і по-
рядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік 
за підсумками календарного року.

Залежно від організаційно-правової форми юридичної 
особи – суб’єкти господарювання поділяються на:

– статутні (АТ, ТОВ, ТДВ, кооперативи, державні комер-
ційні підприємства, казенні підприємства, комунальні унітар-
ні підприємства, приватні підприємства, статутні об’єднання 
підприємств);

– нестатутні, установчим документом яких є заснов-
ницький договір (ПТ, КТ, договірні об’єднання підприємств);

– такі, що створюються індивідуальним установчим ак-
том (розпорядженням, державного органу, власника тощо).

Законодавчі акти України встановлюють деякі спеціаль-
ні вимоги до форми та змісту рішення про створення юридич-
ної особи. Так, у ст. 142 ЦКУ встановлено вимоги до догово-
ру про заснування ТОВ, який не є установчим документом. Це 
договір, за яким сторони (засновники) зобов’язуються ство-
рити юридичну особу, визначають порядок сумісної діяльнос-
ті зі створення юридичної особи, умови передачі їй свого май-
на та участі в її діяльності. В договорі визначають також умо-
ви та порядок розподілу між засновниками прибутку та збит-
ків, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновни-
ків із його складу.

Єдиної думки щодо правової природи засновницького до-
говору немає. Одні відносять їх до договорів про сумісну діяль-
ність, інші визначають засновницький договір як окремий 
вид договорів. Це зумовлено тим, що засновницький договір 
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та дого вір про сумісну діяльність мають деякі спільні ознаки. 
Вони належать до категорії організаційних договорів, є кон-
сенсуальними, багатосторонніми, взаємозобов’язувальними, 
їх учасниками можуть бути громадяни й юридичні особи. Але, 
на відміну від договору про сумісну діяльність, засновниць-
кий договір спрямований на створення юридичної особи та не 
припиняється після досягненої мети. Створена юридична осо-
ба є власником переданого йому засновниками майна, щодо 
якого вони зберігають лише зобов’язальні права, тоді як за до-
говором про сумісну діяльність майно, передане сторонами 
для здійснення обраних завдань, належить їм на праві спіль-
ної часткової власності. Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 9 За-
кону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. 
№ 514-VI, засновницький договір не є установчим документом 
товариства і діє до дати реєстрації НКЦПФР звіту про резуль-
тати розміщення акцій.

На перших загальних зборах засновники майбутньої юри-
дичної особи повинні вирішити низку питань організаційно-
го характеру. Тому рішення зборів засновників із цих питань 
(втім, як і з будь-яких інших) в обов’язковому порядку оформ-
ляються протоколом, який подається разом із установчими 
документами до органу реєстрації.

Протокол повинен містити: дату і місце зборів; перелік 
осіб (засновників), які беруть участь у зборах. Зазвичай серед 
засновників обирається голова зборів і секретар, проте функ-
цію останнього може виконувати й особа, яка засновником 
не є. Відомості про цих осіб також вносяться до протоколу. На 
перших зборах між засновниками укладається засновницький 
договір про створення юридичної особи (якщо вони не зроби-
ли цього раніше), затверджується статут юридичної особи, а 
також вирішується питання про формування її виконавчого 
органу (призначення директора та ін.). За кожним пунктом по-
рядку денного зазначається особа, яка виступила, результати 
голосування засновників із цього питання, рішення, що було 
ними прийняте; підписи засновників.

Якщо ТОВ засновується декількома особами, ці осо-
би за необ хідності визначають відносини між собою щодо 
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ство рення товариства. Для цього вони укладають договір 
у письмо вій формі, який установлює порядок заснування то-
вариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створен-
ня товариства, розмір статутного капіталу, частку в статутно-
му капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення 
вкладів та інші умови. Договір про заснування ТОВ, як зазна-
чалося, не є установчим документом. Подання цього договору 
при державній реєстрації товариства не є обов’язковим.

Підписи на засновницькому договорі фізичних осіб під-
лягають нотаріальному посвідченню.

Вимоги до змісту установчих документів юридичної осо-
би визначені у ст. 88 ЦКУ та ст. 57 ГКУ. В них повинні бути за-
значені найменування та місцезнаходження юридичної осо-
би, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетен-
ція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, 
порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, 
умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передба-
чено законом.

Установчі документи господарського товариства повинні 
містити також відомості про вид товариства, предмет і цілі 
його діяльності, склад засновників та учасників, склад і ком-
петенцію органів товариства та порядок прийняття ними рі-
шень, включаючи перелік питань, з яких необхідна кваліфі-
кована більшість голосів, інші відомості, передбачені законом 
(ч. 2 ст. 82 ГКУ).

Установчими документами ПТ і КТ є засновницький дого-
вір, а АТ, ТОВ і ТДВ – статут.

У засновницькому договорі, відповідно до ч. 3 ст. 57 ГКУ, 
засновники зобов’язуються утворити юридичну особу, визна-
чають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умо-
ви передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і 
збитків, управління діяльністю та участі в ньому засновників, 
інші умови діяльності суб’єкта господарювання, які передба-
чені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації 
відповідно до закону.

Статут повинен містити відомості про вид товариства, на-
йменування, місцезнаходження, мету і предмет діяльності, 
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розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, по-
рядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і 
контролю, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, 
включаючи про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта гос-
подарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостя-
ми організаційної форми юридичної особи, передбачені зако-
нодавством. Він може містити й інші відомості, що не супере-
чать законодавству. На відміну від засновницького договору, 
статут є локальним нормативним актом, призначення якого 
полягає у визначенні статусу та обсягу правоздатності юри-
дичної особи, структури управління, визначення умов припи-
нення діяльності юридичної особи.

Новим установчим документом є модельний статут ТОВ, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
16.11.2011 р. № 1182. Модельний статут – типовий установчий 
документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який 
використовується для створення та провадження діяльнос-
ті юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, 
містить встановлені законом правила, що регулюють право-
вий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані із ство-
ренням, управлінням та провадженням господарської діяль-
ності відповідних юридичних осіб.

Можна виокремити декілька ознак статуту як локального 
акта: визначає правовий статус конкретної юридичної особи 
й має індивідуальний характер; за колом осіб поширює свою 
дію на засновників, учасників і працівників юридичної особи; 
затверджується, змінюється самою юридичною особою; не по-
винен суперечити закону; набирає законної сили з моменту 
державної реєстрації.

Господарська компетенція органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування чи інших суб’єктів у випадках, 
визначених законом, визначається відповідним положенням. 
Статут і положення затверджується власником майна (засно-
вником) суб’єкта господарювання чи його представником, ор-
ганами або іншими суб’єктами відповідно до закону. І заснов-
ницький договір, і статут є основним документом, яким регла-
ментується діяльність юридичної особи.
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Статут АТ повинен містити також відомості про: види ак-
цій (простих і привілейованих), що випускаються, їх номіналь-
ну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість ак-
цій, що купуються засновниками, строк та порядок виплати 
дивідендів, наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій; 
умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного 
класу в прості акції товариства чи у привілейовані акції іншо-
го класу у випадках, якщо товариством передбачений випуск 
привілейованих акцій; наявність переважного права акціоне-
рів приватного товариства на придбання акцій цього товари-
ства, які пропонуються їх влас ником до продажу третій особі, 
та порядок його реалізації.

Статут ТОВ повинен містити відомості про розмір часток 
кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними 
вкладів. У ньому може бути встановлено порядок визначення 
розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, 
внесеного як вклад та додаткових внесків учасників.

Засновницький договір і ПТ, і КТ повинен також визнача-
ти розмір частки кожного з учасників, форму їх участі у спра-
вах товариства, розмір, склад і порядок внесення ними вкла-
дів. Стосовно вкладників КТ в засновницькому договорі 
вка зуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товари-
ства та склад і порядок внесення ними вкладів.

У статуті виробничого кооперативу передбачається: на-
йменування кооперативу, його місцезнаходження, предмет і 
цілі діяльності, порядок вступу в кооператив і виходу з нього, 
права та обов’язки членів кооперативу, його органи управлін-
ня і контролю, їхня компетенція, порядок утворення майна ко-
оперативу, розподілу доходу (прибутку), підстави та порядок 
виключення з кооперативу, умови реорганізації і припинення 
діяльності кооперативу. До статуту можуть включатися інші 
положення, пов’язані з особливостями діяльності кооперати-
ву, які не суперечать законодавству.

Статутом сільськогосподарського виробничого кооперати-
ву визначаються: найменування кооперативу та його місце-
знаходження; предмет і мета діяльності, порядок вступу до ко-
оперативу і виходу з нього; порядок визначення розміру, вне-
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сення вступного внеску і паю; склад засновників кооперативу; 
права й обов’язки членів кооперативу; органи управління, по-
рядок їх формування і компетенція; формування неподільно-
го й інших фондів; форми трудової участі, оплати праці членів 
виробничого кооперативу, умови реорганізації і припинення 
діяльності тощо.

Статути можуть містити й інші положення, що не супере-
чать законодавству.

§ 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
У вітчизняній літературі одним із доволі поширених по-

глядів на державну реєстрацію суб’єктів господарювання є 
її трактування як умови здійснення підприємницької діяль-
ності. Зокрема Н. О. Саніахметова вважає, що державна реє-
страція є загальною умовою провадження підприємницької 
(господар ської) діяльності будь-яким її суб’єктом незалежно 
від його організаційно-правової форми та виду здійснюваної 
діяль ності31. 

В Україні спостерігається чотири взаємопов’язані системи 
реєстрації: спеціальна, відомча, загальна (статистична) та дер-
жавна.

Спеціальна державна реєстрація полягає у тому, що за ор-
ганізацією (фізичною особою) визнається статус учасника 
певних правовідносин, наприклад підприємницьких, зокрема 
і тих, що не мають статусу юридичної особи – фізичних осіб. 
Спеціальною державною реєстрацією можна вважати реє-
страцію об’єднань громадян, яка здійснюється Міністерством 
юстиції України та його обласними управліннями.

Відомча реєстрація передбачає реєстрацію суб’єктів під-
приємницької діяльності, тобто осіб, що пройшли процедуру 
спеціальної реєстрації, як учасників певних, чітко ви значених 
суспільних правовідносин, що знаходяться у відан ні певно-
го державного органу. Так, Постановою Кабінету Міністрів 
_____________________________________________

31 Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринимателя / Н. А. Са-
ниахметова. – Изд. седьмое, перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2005. – С. 142.
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України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реє-
страцію друкованих засобів масової інформації, інформацій-
них агентств та розміри реєстраційних зборів» встановлено, 
що державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів 
інформаційної діяльності здійснює Міністерство юстиції 
Украї ни. Оскільки ломбард є фінансовою установою, реєстра-
ція останнього як фінансової установи відбувається шляхом 
внесення відповідних даних до реєстру фінансових установ, із 
подальшим отриманням Свідоцтва про реєстрацію фінансової 
установи. Таку реєстрацію здійснює Державна комісія з регу-
лювання ринків фінансових послуг України.

Загальна реєстрація юридичних осіб здійснюється Дер-
жавною службою статистики України (її обласними управлін-
нями) відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр 
підприємств та організацій України, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 118. Від-
повідно до цього Положення, до Державного реєстру включа-
ються дані про суб’єктів господарської діяльності:

– юридичних осіб, а також їх філії, відділення, представ-
ництва, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на те-
риторії України і провадять свою діяльність на підставі зако-
нодавства України;

– юридичних осіб, а також їх філії, відділення, представ-
ництва, інші відокремлені підрозділи, розташовані за межами 
України, які створені з участю юридичних осіб України і діють 
відповідно до законодавства іноземних держав.

Класифікація видів державної реєстрації має умовний ха-
рактер, оскільки існують органи, які здійснюють одночас-
но і спеціальну, і відомчу реєстрацію. Наприклад, державну 
реє страцію комерційних банків здійснює Національний банк 
України.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань» (далі – Закон «Про державну реєстрацію»), 
державна реє страція – офіційне визнання шляхом засвід-
чення державою факту створення або припинення юридич-
ної особи, громадського формування, що не має статусу юри-
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дичної особи, засвідчення факту наявності відповідного ста-
тусу громадського об’єднання, професійної спілки, її орга-
нізації або об’єднання, політичної партії, організації робо-
тодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої сим-
во ліки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу 
під приємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, про юридичну особу 
та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реє-
страційних дій.

До ознак державної реєстрації можемо віднести:
– державною реєстрацією, зокрема, вважається засвід-

чення факту створення юридичної особи. Відповідно до ст. 80 
ЦКУ, юридичною особою є організація, створена і зареєстро-
вана у встановленому законом порядку. Отже, щоб утворен-
ня, намір про створення якого висловили засновники шля-
хом оформлення установчих документів, перетворилось на 
суб’єкта права, необхідно його зареєструвати в установле-
ному законодавством порядку. Тобто юридична особа ство-
рюється за рішенням її засновників, проте із підтвердженням 
(за свідченням, внесенням до ЄДР) цього факту шляхом дер-
жавної реєстра ції. Далі вона набуває статусу юридичної особи 
взагалі, і в передбачених випадках – статусу суб’єкта підприєм-
ницької діяль ності зо крема;

– державною реєстрацією вважається засвідчення фак-
ту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною 
особою. За визначенням ЦКУ, фізичною особою вважається 
людина. На відміну від юридичних осіб, державна реєстрація 
суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи підтвер-
джує (засвідчує) не факт виникнення нової людини (фізичної 
особи), а лише факт набуття нею статусу суб’єкта підприєм-
ницької діяльності. Громадяни із дня народження мають ста-
тус фізичних осіб, а тому державна реєстрація необхідна їм 
лише для набуття додаткового елемента їх статусу – статусу 
суб’єкта підприємницької діяльності. 

Державна реєстрація є необхідним проміжним юридич-
ним фактом, з яким закон пов’язує можливість реалізації 
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право здатності у сфері підприємництва своїми діями. Отже, з 
моменту державної реєстрації фізичні особи набувають дієз-
датності у сфері підприємницької діяльності.

Змістом державної реєстрації стосовно організацій є 
контроль за законністю їх створення, а стосовно фізичних 
осіб – фіксація початку підприємницької діяльності;

– до процедури державної реєстрації належить і «вчи-
нення інших реєстраційних дій», які передбачені Законом 
України «Про державну реєстрацію», шляхом внесення відпо-
відних записів до ЄДР.

Як видається, державна реєстрація, крім правонаділяю-
чих та статусоутворювальних функцій, має і суто статистич-
ну мету. Вона полягає у внесенні відповідних відомостей про 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до єдиної дер-
жавної інформаційної системи, що забезпечує збирання, на-
копичення, обробку, захист, облік та надання інформації про 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формування, що не мають статусу юридичної особи. 

Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодос-
тупними (крім реєстраційних номерів облікових карток плат-
ників податків і паспортних даних) та у випадках, передбаче-
них Законом України «Про державну реєстрацію», за їх надан-
ня стягується плата. 

Результатом державної реєстрації є включення суб’єкта 
господарювання до ЄДР.

Отже, процедура державної реєстрації охоплює етапи ство-
рення нових суб’єктів господарської діяльності, зміни їх право-
вого статусу (внесення змін до установчих документів, інфор-
мації у відповідному реєстрі) та припинення діяль ності (лік-
відація юридичної особи та припинення діяльності фізичної 
особи-підприємця). Окрему специфіку має процедура держав-
ної реєстрації реорганізації юридичної особи, яка опосередко-
вує і створення, і припинення юридичної особи, а також зміни 
їх правового статусу. Варто зауважити, що дія Закону Украї ни 
«Про державну реєстрацію» поширюється на державну реє-
страцію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-
правової форми, форми власності та підпорядкування, а також 
фізичних осіб-підприємців.
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Відповідно до ч. 4 ст. 87 ЦКУ юридична особа вважаєть-
ся створеною з дня її державної реєстрації. За ч. 1 ст. 58 ГКУ, 
суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як 
юридична особа, так і фізична особа-підприємець.

Відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
що не мають статусу юридичної особи, затвердженого Нака-
зом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 р. № 359/5, 
державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом 
звернення до суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Розгалужена кількість офісів приватних нотаріусів у всій 
країні може вирішити чимало проблем із чергами в державній 
реєстраційній службі. Запровадження екстериторіальності на-
дає особам право вибору реєстратора, що знижує навантажен-
ня на державного реєстратора і відповідно зменшує бюджет-
ні витрати.

Доступ нотаріусів до ЄДР значно спростив роботу нота-
ріуса з такими особами, тому що шляхом використання без-
посереднього доступу до реєстру нотаріус може перевірити 
повноваження представника й обсяг його повноважень, пере-
вірити правоздатність юридичної особи, стан її реєстрації, по-
дивитись установчі документи.

Заява та документи для державної реєстрації можуть по-
даватися у паперовій формі або в електронній формі, крім 
випадків державної реєстрації змін до відомостей про юри-
дичну особу, що містяться в ЄДР, у зв’язку із зміною керів-
ника юридичної особи, розміру статутного (складеного) ка-
піталу (пайового фонду) або розміру частки кожного із за-
сновників (учасників), а також інших випадків, передбаче-
них законами.

У паперовій формі заява та документи подаються особисто 
заявником або поштовим відправленням. Заява про держав-
ну реєстрацію підписується заявником. У разі подання зая ви 
для державної реєстрації поштовим відправленням справж-
ність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена. 
В електронній формі заява та документи подаються заявни-
ком на порталі електронних сервісів.
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Відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), 
представництв без створення юридичної особи не потребує їх 
державної реєстрації.

Відомості про відокремлені підрозділи суб’єктів господа-
рювання залучаються до її реєстраційної справи та включа-
ються до ЄДР.

Державна реєстрація ґрунтується на таких основних прин-
ципах:

1) обов’язковості державної реєстрації в ЄДР;
2) публічності державної реєстрації в ЄДР та документів, 

що стали підставою для її прове дення;
3) врегулювання відносин, пов’язаних із державною реє-

страцією, та особливостей державної реєстрації виключно За-
коном України «Про державну реєстрацію»;

4) державної реєстрації за заявницьким принципом;
5) прийняття документів для державної реєстрації та 

здійснення державної реєстрації за принципом екстерито-
ріальності в межах України;

6) єдності методології державної реєстрації;
7) об’єктивності, достовірності та повноти відомостей 

у ЄДР;
8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру 

виключно на підставі та відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію»;

9) відкритості та доступності відомостей ЄДР.
Особливої уваги заслуговує введення у сферу державної 

реєстрації принципу «екстериторіальності», суть якого поля-
гає у можливості прийняття документів для державної реє-
страції та здійснення державної реєстрації в межах терито-
рії України будь-яким суб’єктом державної реєстрації в межах 
компетенції незалежно від місця знаходження реєстраційної 
справи. Однак зазвичай принцип «екстериторіальності» об-
межується територією відповідної області.

Суб’єктами державної реєстрації є виконавчі органи сіль-
ських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська 
міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі держав-
ні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб’єкти – у разі дер-
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жавної реєстрації юридичних осіб (суб’єктів підприємницької 
діяльності) та фізичних осіб-підприємців.

Акредитованим суб’єктом може бути юридична особа пуб-
лічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не мен-
ше, ніж три державні реєстратори та яка до початку здійснен-
ня повноважень у сфері державної реєстрації уклала:

– договір страхування цивільно-правової відповідаль-
ності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу міні-
мальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня календарного року;

– договір з іншим суб’єктом державної реєстрації та/
або нотаріусом (у разі, коли акредитований суб’єкт здійснює 
повно важення виключно в частині забезпечення прийняття 
та видачі документів у сфері державної реєстрації).

Акредитація суб’єктів та моніторинг відповідності та-
ких суб’єктів вимогам акредитації здійснюються на підста-
ві Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та мо-
ніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредита-
ції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
25.12.2015 р. № 1130.

Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців може бути громадянин України, який має 
вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним 
Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відно-
синах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та но-
таріус. Наказ міністерства юстиції від 29.12.2015 р. № 2790/5 
«Про врегулювання відносин, пов’язаних зі статусом держав-
ного реєстратора» передбачає додаткові вимоги до державних 
реєстраторів: вільне володіння державною мовою, стаж робо-
ти за фахом на державній службі на посаді не нижче провідно-
го спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах 
управління не менше 3 років.

До основних функцій державного реєстратора можна від-
нести:

1) приймання та перевірка документів на наявність під-
став для зупинення розгляду документів;

2) перевірка документів на наявність підстав для відмови 
у державній реєстрації;



200

3) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуван-
ням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зу-
пинення розгляду документів та відмови у державній реєстра-
ції шляхом внесення запису до ЄДР;

4) ведення реєстраційних справ.
Державна реєстрація може проводитись за заявою заявни-

ка шляхом звернення до фронт-офісів, що забезпечують при-
йняття та видачу документів під час державної реєстрації. 

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), утво-
рені відповідно до Закону України від 06.09.2012 р. № 5203-VI 
«Про адміністративні послуги», передають заяву та електрон-
ні копії оригіналів документів для державної реєстрації, ви-
готовлені шляхом сканування, відповідним виконавчим ор-
ганам міських рад (міст обласного та/або республіканського 
Автономної Республіки Крим значення), Київській, Севасто-
польській міським, районним, районним у містах Києві та 
Севасто полі державним адміністраціям, при яких вони утво-
рені, а у разі, коли відповідно до Закону державна реєстрація 
проводиться Міністерством юстиції України та його терито-
ріальними органами, – Міністерству юстиції України або його 
територіальним органам за місцезнаходженням громадського 
формування.

Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають 
державній реєстрації як такій, а відображаються в реєстрацій-
ній картці. Представництва, філії іноземних компаній в Україні 
підлягають акредитації на території України в порядку, вста-
новленому законом.

Змістом державної реєстрації стосовно організацій є 
контроль за законністю їх створення, а стосовно фізичних 
осіб – фіксація початку підприємницької діяльності.

Потрібно також зазначити, що окремими спеціальними 
законами встановлені особливості державної реєстрації таких 
суб’єктів, як об’єднання громадян (зокрема професійні спіл-
ки), біржі, благодійні організації, політичні партії; торгово-
промислові палати, фінансові установи (у тому числі кредит-
ні спілки) та деяких інших організації.

Головна ж особливість Закону для суб’єктів господарюван-
ня, які не належать до «спеціальних груп», полягає у тому, що 
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необхідні документи подаються державному реєстратору в 
«єдине вікно», а інші суб’єкти державної влади (державна по-
даткова служба, Пенсійний фонд, органи статистики) отриму-
ють відомості про державну реєстрацію від державного реє-
стратора. Підставою для взяття на облік юридичної особи є 
надходження повідомлення державного реєстратора про про-
ведення реєстрації та відомостей з відповідної реєстраційної 
картки.

Форми реєстраційних карток, яких передбачено 24, 
затверджені наказом Міністерством юстиції України від 
18.11.2016 р. № 3268/5. До них належать:

1) Форма 1 – Заява про державну реєстрацію створення 
юридичної особи;

2) Форма 2 – Заява про державну реєстрацію переходу 
юридичної особи на діяльність на підставі власного установ-
чого документа або модельного статуту;

3) Форма 3 – Заява про державну реєстрацію змін до відо-
мостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;

4) Форма 4 – Заява про державну реєстрацію створення 
відокремленого підрозділу юридичної особи.

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації 
будь-якої форми заповнюється машинодруком або від руки 
друкованими літерами. Якщо документи надсилаються дер-
жавному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявни-
ка на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвід-
чений.

Документи для державної реєстрації можуть подаватися у 
паперовій або електронній формі.

Документи в електронній формі подаються заявником че-
рез портал електронних сервісів у порядку, визначеному Мін-
юстом в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи. Документи в паперовій формі при-
ймаються за описом, примірник якого в день їх надходження 
видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та ко-
дом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані до-
кументи.
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Документ про підтвердження реєстрації іноземної юри-
дичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути лега-
лізований у встановленому порядку.

Вимоги до написання найменування юридичної особи або 
її відокремленого підрозділу встановлюються спеціально упо-
вноваженим органом з питань державної реєстрації.

Із документів, поданих для проведення державної реєстра-
ції на паперових носіях державним реєстратором, обов’язково 
виготовляється електронна копія шляхом сканування. У разі 
подання електронних документів, реєстраційна картка та 
доку мен ти, крім документів, що засвідчують повноваження 
уповно важеної особи, засвідчуються електронним цифровим 
підписом заявника.

Електронний документ вважається одержаним держав-
ним реєстратором із часу надходження заявникові повідо-
млення в електронній формі про одержання такого елек-
трон ного документа державним реєстратором. Державний 
реєстратор автоматично після отримання від заявника елек-
трон ного документа надсилає йому електронний документ із 
підтвердженням факту одержання електронного документа.

Одержавши електронні документи, державний реєстра-
тор здійснює облік одержаного ним від заявника електрон-
ного документа та направляє заявнику підтвердження фак-
ту одержання електронного документа, проводить необхід-
ні реє страційні дії у випадках, передбачених цим Законом, та 
надсилає заявнику відповідний документ у вигляді електрон-
ного документа і на паперовому носії. У разі наявності підста-
ви для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові 
надсилається відповідне повідомлення в електронній формі.

Найменування юридичної особи повинно містити ін-
формацію про її організаційно-правову форму та назву. На-
зва юридичної особи може складатися з власної назви юри-
дичної особи, а також містити інформацію про мету діяль-
ності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи й 
інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих 
організаційно-правових форм юридичних осіб, установлени-
ми ЦКУ та ГКУ.
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У найменуванні юридичних осіб забороняється викорис-
товувати: 

– повне чи скорочене найменування державних органів 
або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих на-
йменувань, або історичні державні найменування (Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 р. № 479-р 
«Про затвердження переліку історичних державних наймену-
вань, які забороняється використовувати у найменуваннях 
юридичних осіб приватного права»);

– символіку комуністичного та/або націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона вико-
ристання яких встановлена Законом України від 09.04.2015 р. 
№ 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Украї-
ні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

– терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона вико-
ристання яких передбачена спеціальним законодавством.

Документи в електронній формі подаються заявником че-
рез портал електронних сервісів у порядку, визначеному Мі-
ністерством юстиції України.

Заява в електронній формі формується за допомогою про-
грамних засобів ведення ЄДР на порталі електронних сер-
вісів. Заява формується заявником у електронній формі з 
обов’язковим долученням до неї електронних копій оригіна-
лів документів для державної реєстрації, виготовлених шля-
хом сканування, або оригіналів таких електрон них докумен-
тів, а також документів, що підтверджують сплату адміністра-
тивного збору, опису поданих заявником документів для дер-
жавної реєстрації, сформованого за допомогою програмних 
засобів ведення ЄДР. Зая ва та документи для державної реє-
страції в електронній формі подаються з обов’язковим накла-
денням заявником власного електронного цифрового підпису.

Згідно із Законом України від 22.05.2003 р. № 852-IV «Про 
електронний цифровий підпис», електронний цифровий під-
пис – вид електронного підпису, отриманого за результатом 
криптографічного перетворення набору електронних даних, 
який додається до цього набору або логічно з ним по єднується 
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і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати під-
писувача. Електронний цифровий підпис накладається за до-
помогою особистого ключа та перевіряється за допомогою 
відкритого ключа.

Електронний документ вважається одержаним державним 
реєстратором з часу надходження заявникові повідом лення в 
електронній формі про одержання такого електрон ного доку-
мента державним реєстратором. Державний реєстратор ав-
томатично після отримання від заявника електрон ного доку-
мента надсилає йому електронний документ з підтверджен-
ням факту одержання електронного документа.

При державній реєстрації у заяві вказуються види діяль-
ності, які суб’єкти підприємництва мають намір провадити, та 
їхні коди відповідно до КВЕД. Для цього потрібно звернутись 
до Державного класифікатора видів економічної діяльнос-
ті, затвердженого Наказом Держспоживстандарту Украни від 
11.10.2010 р. № 457. КВЕД – це статистична класифікація, гар-
монізована з міжнародною стандартною статистичною Кла-
сифікацією видів економічної діяльності Європейського Сою-
зу (NACE) і є її аналогом.

Для державної реєстрації юридичної особи подаються такі 
документи:

1) заява про державну реєстрацію юридичної особи;
2) заява про обрання юридичною особою спрощеної сис-

теми оподаткування та/або реєстраційна заява про добро-
вільну реєстрацію як платника податку на додану вартість (за 
бажанням заявника);

3) статут юридичної особи – у разі створення юридичної 
особи на підставі власного установчого документа;

4) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи 
у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банків-
ського, судового реєстру тощо), – у разі створення юридичної 
особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична 
особа;

5) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
передавального акта – у разі створення юридичної особи в ре-
зультаті перетворення, злиття або виділу;
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6) примірник оригіналу розподільчого балансу – у разі 
створення юридичної особи в результаті поділу;

7) документи для держреєстрації змін про юридичну осо-
бу, що містяться в ЄДР – у разі створення юридичної особи в 
результаті виділу;

8) документи для державної реєстрації припинення юри-
дичної особи в результаті злиття та поділу – у разі створення 
юридичної особи в результаті злиття та поділу.

Для державної реєстрації фізичної особи-підприємця пода-
ються документи:

1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підпри-
ємцем;

2) заява про обрання фізичною особою спрощеної систе-
ми оподаткування та/або реєстраційна заява про добровіль-
ну реєстрацію як платника податку на додану вартість за фор-
мою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної податкової і митної по-
літики, – за бажанням заявника;

3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (уси-
новлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклуван-
ня – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має 
бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має 
повної цивільної дієздатності.

У разі державної реєстрації господарських товариств, для 
яких законом встановлено спеціальні вимоги до створення 
та формування статутного капіталу, крім документів, які за-
значені у Законі України «Про державну реєстрацію» додатко-
во подаються документи, що передбачені спеціальним зако-
нодавством. Наприклад, можна навести проведення держав-
ної реєстрації АТ, для якої додатково подається звіт про про-
ведення підписки на акції, який засвідчується ДКЦПФР (ст. 9 
Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. 
№ 514-VI).

У разі здійснення державної реєстрації юридичної особи, 
засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, 
додатково подається документ про підтвердження реєстрації 
іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із 
торговельного, банківського або судового реєстру, легалізова-
ний у встановленому порядку.
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Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та 
проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців, здійснюється протягом 24 го-
дин після надходження документів, поданих для державної 
реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, окрім ви-
хідних та святкових днів.

Підставами для зупинення розгляду документів, поданих 
для державної реєстрації, є:

1) подання документів або відомостей не в повному обсязі;
2) невідповідність документів вимогам, установленим 

ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію»;
3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про дер-

жавну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, по-
даних для державної реєстрації, або відомостям, що містяться 
в ЄДР;

4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться 
в ЄДР;

5) невідповідність реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків або серії та номера паспорта (для фізич-
них осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, повідомили про це відповідний контролюючий ор-
ган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати плате-
жі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відпо-
відно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію»;

6) подання документів з порушенням встановленого за-
конодавством строку для їх подання.

Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 
24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації.

Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 
календарних днів із дати їх подання. Повідомлення про зупи-
нення розгляду документів із зазначенням строку та виключ-
ного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта 
державної реєстрації про зупинення розгляду документів роз-
міщуються на порталі електронних сервісів у день зупинення 
та надсилаються заявнику на адресу його електрон ної пошти.
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У разі подання документів, необхідних для усунення під-
став для зупинення розгляду документів, протягом встанов-
леного строку розгляд документів поновлюється.

Документи, що потребують усунення підстав для зупи-
нення розгляду документів, повертаються (видаються, над-
силаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше на-
ступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви 
про їх повернення.

За відсутності підстав для зупинення розгляду докумен-
тів та/або відмови в державній реєстрації державний реєстра-
тор проводить реєстраційну дію, зокрема з урахуванням прин-
ципу мовчазної згоди, шляхом внесення відповідного запису 
до ЄДР.

Державний реєстратор, не пізніше наступного робочо го 
дня з дати державної реєстрації юридичної особи, зобов’язаний 
передати відповідним органам статистики, державної фіс-
кальної служби, Пенсійного фонду України, повідомлення про 
проведення державної реєстрації юридичної особи із зазна-
ченням номера та дати внесення відповідного запису до ЄДР 
та відомості з реєстраційної заяви на проведення державної 
реєстрації юридичної особи. 

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах 
статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду 
України, фондів соціального страхування є надходження до 
цих органів повідомлення державного реєстратора про прове-
дення державної реєстрації юридичної особи та відомостей з 
відповідної реєстраційної заяви.

Якщо документи для проведення державної реєстрації по-
даються заявником особисто, державному реєстратору додат-
ково пред’являється паспорт. Документи, які подаються для 
проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, 
приймаються за описом, копія якого в день надходження до-
кументів видається (надсилається рекомендованим листом) 
заявнику з відміткою про дату надходження документів. Дата 
їх надходження на проведення державної реєстрації фізичної 
особи-підприємця вноситься до журналу обліку реєстрацій-
них дій. 
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Дата внесення до ЄДР запису про проведення державної 
реєстрації фізичної особи-підприємця є датою державної реє-
страції фізичної особи-підприємця.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реє-
страційних дій на підставі документів, що подаються заявни-
ком для державної реєстрації, охоплює:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію – 
у разі подання документів особисто заявником (за бажанням 
заявника);

2) прийом документів за описом – у разі подання доку-
ментів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі – 
у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до 
ЄДР;

5) перевірку документів на наявність підстав для зупи-
нення розгляду документів;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови 
в державній реєстрації;

7) проведення реєстраційної дії (зокрема з урахуванням 
принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупи-
нення розгляду документів та відмови в державній реєстрації 
шляхом внесення запису до ЄДР;

8) формування й оприлюднення на порталі електронних 
сервісів виписки, результатів надання адміністративних по-
слуг у сфері державної реєстрації та установчих документів 
юридичної особи.

Результатом державної реєстрації є внесення ві домостей 
про суб’єкта підприємницької діяльності до ЄДР. Заявник 
може звернутись до державного реєстратора щодо отриман-
ня випис ки з ЄДР. Виписка – документ в електронній формі, 
який формується й оновлюється за результатами проведення 
реєст раційних дій і містить відомості про юридичну особу або 
її відокремлений підрозділ, фізичну особу-підприємця (зокре-
ма про взяття на облік в органах державної статистики та дер-
жавної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів до-
звільного характеру).
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Суб’єкт підприємницької діяльності може мати печатку зі 
сво їм найменуванням. Для виготовлення печаток одержання 
будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають право 
на відкриття рахунків в банку.

Порядок відкриття рахунків регулюється Інструкцією 
про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 
націо нальній та іноземних валютах, затвердженої постано-
вою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. 
№ 492.

Для відкриття рахунків юридичні особи подають в устано-
ви банків такі документи: 

– заяву про відкриття поточного рахунку, яку підписує 
керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

– копію належно зареєстрованого установчого доку мента 
(статуту / засновницького договору / установчого акта / по-
ложення). Однак юридичні особи, установчі документи яких 
оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий до-
кумент у паперовій формі не подають. Юридична особа, яка 
створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердже-
ного Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її 
створення або про провадження діяльності на підставі модель-
ного статуту, підписаного всіма засновниками;

– картки із зразками підписів і відбиток печатки.
Варто зазначити, що в разі відкриття рахунків орендним 

підприємством, потрібно додати також копію договору орен-
ди, засвідчену нотаріально.

Особа, яка від імені суб’єкта господарювання відкриває по-
точний рахунок, має пред’явити паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. Представники суб’єктів господарювання 
мають також надати документи, що підтверджують їх повно-
важення.

Банк відкриває поточний рахунок для здійснення під-
приєм ницької діяльності фізичній особі-підприємцю, яка не 
має рахунків у цьому банку, на підставі заяви про відкриття по-
точного рахунку, що підписана фізичною особою-підприємцем 
або її представником і картки із зразками підписів.
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Отже, державна реєстрація – це про цесуальна діяльність 
компетентних державних органів, яка по лягає у визнан ні за 
організаціями, наділеними засновниками статусом юридич-
ної особи такого статусу, внесенні їх в ЄДР із метою об ліку та 
забезпечення отримання інформації про таких суб’єктів і ви-
знанні під приємницької дієздатності за фізичними осо бами.

Законодавством України передбачено підстави для відмо-
ви у державній реєстрації:

1) документи подано особою, яка не має на це повно-
важень;

2) у ЄДР містяться відомості про судове рішення щодо за-
борони проведення реєстраційної дії;

3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про 
судове рішення про арешт корпоративних прав – у разі дер-
жавної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в ЄДР, у зв’язку із зміною частки засновника (учас-
ника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) 
юридичної особи;

4) не усунуто підстави для зупинення розгляду докумен-
тів протягом установленого строку;

5) документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

6) порушено встановлений законом порядок створення 
юридичної особи;

7) невідповідність найменування юридичної особи вимо-
гам закону;

8) стосовно засновника (учасника) юридичної особи, що 
створюється, проведено державну реєстрацію рішення про 
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

9) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву 
про державну реєстрацію змін до відомостей ЄДР, пов’язаних 
із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведе-
но державну реєстрацію рішення про припинення юридичної 
особи в результаті її ліквідації.

Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної 
особи-підприємця:

1) документи подано особою, яка не має на це повно-
важень;
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2) у ЄДР містяться відомості про судове рішення щодо за-
борони у проведенні реєстраційної дії;

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду докумен-
тів протягом установленого строку;

4) наявні обмеження на зайняття підприємницькою 
діяль ністю, встановлені законом;

5) наявність в ЄДР запису, що фізична особа зареєстрова-
на як фізична особа-підприємець.

Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 
годин після надходження документів, поданих для державної 
реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

Після усунення причин, що були підставою для відмови 
у державній реєстрації, заявник може повторно подати доку-
менти для державної реєстрації.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 
суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Мініс-
терства юстиції України та його територіальних органів або 
до суду.

Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної осо-
би з інших підстав не допускається.

За наявності підстав для відмови у проведенні дер-
жавної реєстрації юридичної особи державний реєстратор 
зобов’язаний не пізніше 24 годин (крім громадських форму-
вань) з дати надходження документів для проведенні держав-
ної реєстрації видати (надіслати рекомендованим листом з 
описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним осо-
бі повідомлення про відмову в проведенні державної реєстра-
ції із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що 
подавалися для проведення державної реєстрації юридичної 
особи.

Державний реєстратор у день державної реєстрації юри-
дичної особи, зобов’язаний передати відповідним органам 
статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду 
України відомості з реєстраційної картки державної реєстра-
ції юридичної особи.

Юридичні особи мають право відкривати свої філії (від-
ділення), представництва без створення юридичної особи.
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Філією у цьому випадку є відокремлений підрозділ юри-
дичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням 
та здійснює всі або частину її функцій. Представництво – відо-
кремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза 
її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист ін-
тересів юридичної особи.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони 
наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють 
на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та 
представництв призначаються юридичною особою і діють на 
підставі виданої нею довіреності.

Відкриття вказаних підрозділів не потребує їх реєстра-
ції. Юридична особа лише повідомляє про їх відкриття орган 
державної реєстрації шляхом внесення додаткової інформації 
в свою реєстраційну картку. Відомості про філії та представ-
ництва юридичної особи включаються до ЄДР.

Виконавчий орган юридичної особи або уповноваже-
на ним особа зобов’язані подати (надіслати рекомендова-
ним листом з описом вкладення) державному реєстратору за 
місце знаходженням юридичної особи заповнену реєстрацій-
ну картку про створення відокремленого підрозділу та рішен-
ня органу управління юридичної особи про створення відо-
кремленого підрозділу або повідомлення встановленого зраз-
ка про закриття відокремленого підрозділу.

Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної осо-
би чи фізичної особи-підприємця може бути оскаржено у суді.

Завершальним етапом створення юридичної особи є пост-
реєстраційна процедура.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 62 ГКУ, підприємство є юри-
дичною особою може мати печатку зі своїм найменуванням, 
відкривати рахунки в банках тощо. Що ж до фізичної особи 
суб’єкта підприємницької діяльності (приватного підприєм-
ця), останній вирішує, використовувати йому печатку чи ні.
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§ 4. Єдиний державний реєстр юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію», 
можна запропонувати таке визначення ЄДР – це автоматизо-
вана на електронних носіях система збирання, накопичення, 
захисту, обліку достовірної інформації про юридичних та фі-
зичних осіб-підприємців із можливістю надання її у встанов-
леному законодавством порядку.

ЄДР створюється з метою забезпечення державних орга-
нів та органів місцевого самоврядування, а також учасників 
цивільного обороту достовірною інформацією про юридич-
них осіб, громадські формування, що не мають статусу юри-
дичної особи, та фізичних осіб-підприємців з ЄДР. Він ведеть-
ся на електронних носіях відповідно до державних стандартів, 
що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інфор-
маційними системами та мережами, які становлять інформа-
ційний ресурс держави. Він є об’єктом права державної влас-
ності.

Із 01.01.2019 р. ЄДР охоплюватиме Єдиний ліцензійний 
реєстр, Реєстр документів дозвільного характеру, Єдиний 
реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об’єднань 
та Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено про-
вадження у справі про банкрутство.

Портал електронних сервісів повинен забезпечувати:
1) подання документів в електронній формі для держав-

ної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, 
видачі документів дозвільного характеру;

2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну 
реєстрацію, ліцензування видів господарської діяльності, ви-
дачі документів дозвільного характеру;

3) перегляд стану розгляду поданих документів;
4) доступ до відомостей та документів, визначених цим 

Законом;
5) оприлюднення результатів надання адміністративних 

послуг;
6) формування та подання запитів в електронній формі 

про надання витягів;
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7) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, ви-
тягу, інших документів та відомостей з ЄДР;

8) сплату адміністративного збору та оплату надання 
відо мостей з ЄДР з використанням платіжних систем через ме-
режу Інтернет у режимі реального часу;

9) функціонування персонального кабінету;
10) доступ державних органів, у тому числі судів, органів 

Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби 
безпеки України, а також органів місцевого самоврядування 
та їх посадових осіб до відомостей з ЄДР.

Розпорядником та адміністратором ЄДР, що забезпечує 
його ведення, здійснює нормативно-методичне забезпечення 
функціонування та адміністрування, визначає розмір та поря-
док внесення плати за надання довідок і витягів з ЄДР, є Дер-
жавна реє страційна служба, на яку відповідно до Указу Пре-
зидента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 «Про опти-
мізацію центральних органів виконавчої влади» покладено 
обов’язок реалізації державної політики у сфері реєстрації.

В ЄДР відповідно до ст. 9 Закону, містяться відомості про 
юридичну особу:

– повне найменування юридичної особи та скорочене у 
разі його наявності;

– ідентифікаційний код юридичної особи;
– організаційно-правова форма;
– центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до 

сфери управління якого належить державне підприємство або 
частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо 
ця частка становить не менше 25 відсотків;

– місцезнаходження юридичної особи;
– перелік засновників (учасників) юридичної особи, у 

тому числі ім’я, місце проживання, реєстраційний номер об-
лікової картки платника податків, якщо засновник – фізична 
особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний 
код, якщо засновник – юридична особа;

– види діяльності;
– відомості про органи управління юридичної особи;
– прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначен-

ня) та реєстраційні номери облікових карток платників по-
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датків, які обираються (призначаються) до органу управлін-
ня юридичної особи, уповноважених представляти юридичну 
особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають 
право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у 
тому числі підписувати договори;

– дані про наявність обмежень щодо представництва від 
імені юридичної особи;

– дані про розмір статутного капіталу (статутного або 
складеного капіталу), у тому числі частки кожного із заснов-
ників (учасників), та про дату закінчення його формування;

– дата та номер запису про проведення державної реє-
страції юридичної особи, дати та номери записів про внесен-
ня змін до нього;

– підстави для відмови у проведенні державної реє-
страції;

– дані про установчі документи, дати та номери записів 
про внесення змін до них;

– дані про наявність відмітки про те, що юридична особа 
створюється та діє на підставі модельного статуту;

– підстави для відмови у проведенні державної реєстра-
ції змін до установчих документів;

– дата та номер запису про скасування державної реє-
страції змін до установчих документів юридичної особи;

– дата та номер запису про втрату оригіналів установчих 
документів;

– дані про дату постановки на облік та дату зняття з об-
ліку в органах статистики, державної фіскальної служби, Пен-
сійного фонду України;

– дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
– дані про перебування юридичної особи в процесі про-

вадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості 
про розпорядника майна, санатора;

– дані про перебування юридичної особи в процесі при-
пинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учас-
ників) або уповноважених ними органів про припинення юри-
дичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідато-
ра, ліквідаційну комісію тощо);
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– дата та номер запису про початок процесу проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юри-
дичної особи шляхом її ліквідації; 

– дата та номер запису про зупинення процесу про-
ведення спрощеної процедури державної реєстрації припи-
нення юридичної особи у зв’язку з початком процесу про-
ведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її 
ліквідації в загальному порядку або у зв’язку з наявністю 
заперечень заінтересова них осіб (органів) щодо проведення 
спрощеної про цедури державної реєстрації припинення юри-
дичної особи;

– відомості про перебування юридичної особи у процесі 
припинення, зокрема про дату реєстрації рішення засновни-
ків (учасників) або уповноваженого ними органу про припи-
нення юридичної особи; дату публікації у виданні спеціально 
уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідо-
млення яро рішення щодо припинення юридичної особи; пер-
сональний склад комісії з припинення (комісії з реорганіза-
ції, ліквідаційної комісії), її голову, дату обрання (призначен-
ня) або дату обрання (призначення) ліквідатора; реєстраційні 
номери облікових карток платників податків всіх членів такої 
комісії (або відомості про серію та номер паспорта – для фізич-
них осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної 
фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

– дата затвердження передавального акта або розпо-
дільчого балансу;

– дані про юридичних осіб, правонаступником яких є за-
реєстрована юридична особа;

– дані про юридичних осіб-правонаступників;
– дата прийняття, дата набрання законної сили та но-

мер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що 
не пов’язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) 
провадження у справі про банкрутство, щодо санації, щодо ви-
знання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації 
припинення;
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– дата та номер запису про державну реєстрацію припи-
нення юридичної особи, підстава для його внесення;

– дата та номер запису про відміну державної реєстрації 
припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

– номер та дата розпорядження про скасування реєстра-
ції випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

– інші відомості.
В ЄДР повинні міститися такі відомості про фізичну особу-

підприємця:
– ім’я фізичної особи;
– реєстраційний номер облікової картки платника по-

датків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які че-
рез свої релігійні або інші переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, офіційно повідомили про це відповідні органи дер-
жавної влади і мають відмітку в паспорті);

– місце проживання; види діяльності;
– дата та номер запису про проведення державної реє-

страції фізичної особи-підприємця, дати та номери записів 
про внесення змін до нього; підстави для відмови у проведен-
ні державної реєстрації;

– підстави для відмови у проведенні державної реєстра-
ції змін до відомостей про фізичну особу-підприємця;

– дані про дату постановки на облік та дату зняття з об-
ліку в органах статистики, державної фіскальної служби, Пен-
сійного фонду України;

– дані про перебування фізичної особи-підприємця в про-
цесі припинення підприємницької діяльності, зокрема дата 
подання заяви про припинення підприємницької діяльності 
фізич ною особою-підприємцем за її рішенням, дата прийняття, 
дата набрання законної сили та номер судового рішення про 
оголошення фізичної особи-підприємця померлою або визнан-
ня безвісно відсутньою, щодо припи нення підприємницької 
діяльності, що не пов’язане з банкрутством, щодо пору шення 
(припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо 
визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації 
припинення підприємницької діяльності; дата і номер за пису 
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про початок проведення спрощеної процедури державної ре-
єстрації припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприємця; дата і номер запису про зупи нення процесу 
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припи-
нення підприємницької діяльності фізич ної осо би-під приємця 
у зв’язку з початком про цесу прове дення заходів з припинен-
ня такої діяльності фізичної особи-підприємця в загаль ному 
порядку або у зв’язку з наявністю заперечень за інтересованих 
осіб (органів), щодо проведення спрощеної процеду ри дер-
жавної реєстрації припинення зазначеної діяльності фізичної 
особи-підприємця; дата і номер запису про закінчення спро-
щеної процедури державної реєстрації припинення підприєм-
ницької діяльності фізичної особи-підприємця;

– прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер об-
лікової картки платника податків особи, яка призначена упра-
вителем майна фізичної особи-підприємця;

– дата та номер запису про державну реєстрацію при-
пинення підприємницької діяльності фізичною особою-під-
приєм цем, а також підстава для його внесення;

– дата та номер запису про відміну державної реєстрації 
припинення підприємницької діяльності фізичною особою-
підприємцем, а також підстава для його внесення;

– місце проведення державної реєстрації, а також місце 
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим 
Законом;

– місцезнаходження реєстраційної справи;
– прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що внес-

ла до ЄДР запис про державну реєстрацію фізичної особи-
підприємця, внесла зміни до цього запису або внесла запис 
про державну реєстрацію припинення підприємницької ді-
яльності фізичною особою-підприємцем;

– інші відомості.
В ЄДР містяться також відомості про відсутність юридич-

ної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвер-
дження відомостей про юридичну особу, відомості про заре-
зервовані найменування юридичних осіб, але не вносяться ві-
домості, які становлять державну таємницю, тощо.
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Державний реєстратор має право залишити без розгляду 
реєстраційну картку (заяву) про внесення змін до відомостей 
про юридичну особу, які містяться в ЄДР, якщо реєстраційна 
картка оформлена не державною мовою, не заповнена маши-
нодруком або друкованими літерами, не надіслана рекомен-
дованим листом із нотаріально посвідченим підписом.

Про залишення без розгляду реєстраційної картки про 
внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містять-
ся в ЄДР, виконавчому органу юридичної особи або уповнова-
женій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати її 
надходження державним реєстратором видається (надсила-
ється рекомендованим листом) відповідне повідомлення із за-
значенням підстав залишення реєстраційної картки про вне-
сення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в 
ЄДР, без розгляду.

Державний реєстратор за відсутності підстав для за-
лишення без розгляду реєстраційної картки про внесення 
змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, 
зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати її 
надходження внести до нього запис про внесения змін до відо-
мостей про юридичну особу.

Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими та загально-
доступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних 
осіб – платників податків, і надаються у вигляді:

1) безоплатного доступу через портал електронних сер-
вісів;

2) оприлюднення публічної інформації з ЄДР у формі від-
критих даних відповідно до Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації»;

3)  безоплатного доступу через персональний кабінет до 
документів, поданих юридичною особою, фізичною особою-
підприємцем та громадським формуванням, що не має стату-
су юридичної особи, для проведення реєстраційних дій, відо-
мостей про результати їх розгляду, документів, що містяться в 
реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відо-
мостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на ви-
значену дату, – шляхом їх перегляду, копіювання та роздру ку-
вання;
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4) документів у паперовій та електронній формі, що міс-
тяться в реєстраційній справі;

5) виписок у паперовій формі для проставлення апости-
лю та в електронній формі;

6) витягів у паперовій та електронній формі, що містять 
відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату;

7) суб’єктам приватного права може надаватися прямий 
доступ до ЄДР в електронному вигляді у режимі реального 
часу на платній основі на підставі договорів, укладених з тех-
нічним адміністратором.

Кабінет Міністрів України може визначати інші форми на-
дання відомостей з ЄДР та розмір плати за їх наданн

Виписка з ЄДР – документ в електронній або у випадку, 
пере дбаченому цим Законом, у паперовій формі, який фор-
мується й оновлюється за результатами проведення реєстра-
ційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відо-
кремлений підрозділ, фізичну особу-підприємця (у тому чис-
лі про взяття на облік в органах державної статистики та дер-
жавної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів до-
звільного характеру) або громадське формування, що не має 
статусу юридичної особи.

Витяг з ЄДР – документ у паперовій або електронній фор-
мі, що сформований програмним забезпеченням ЄДР за за-
значеним заявником критерієм пошуку та містить відомості 
з ЄДР, які є актуальними на дату та час формування витягу або 
на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсут-
ність таких відомостей у цьому реєстрі.

Приймання запиту про надання відомостей з ЄДР прова-
диться державними реєстраторами у виконавчих комітетах 
міських рад міст обласного значення або у районних, район-
них у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Для отримання виписки з ЄДР запит подається державно-
му реєстратору за місцезнаходженням або місцем проживан-
ня запитувача. Для отримання довідки або витягу запитувач 
має право звернутися із запитом до державного реєстратора 
незалежно від місцезнаходження або місця проживання запи-
тувача.
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Запит подається особисто засновниками (учасни ками) 
юридичної особи, фізичною особою або уповноваженим ними 
органом чи особою-запитувачем. Державному реєстрато-
ру пред’являються паспорт і документ, що засвідчує повно-
важення.

Результати надання адміністративних послуг у сфері дер-
жавної реєстрації, зокрема виписки (крім реєстраційних но-
мерів облікових карток платників податків та паспортних да-
них), підлягають обов’язковому безоплатному оприлюднен-
ню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному 
Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей 
з ЄДР.

§ 5. Державна реєстрація змін 
до установчих документів

Розглядаючи це питання, насамперед зазначимо, що по-
дання засновником (засновниками) або уповноваженою ними 
(ними) особою документів державному реєстратору для про-
ведення державної реєстрації змін до установчих документів 
юридичної особи здійснюється виключно на паперових носіях 
без подання електронних документів.

Державна реєстрація змін до установчих документів юри-
дичної особи проводиться відповідно до ст. 29 Закону. Зокре-
ма для проведення державної реєстрації таких змін засновник 
(учасник) або уповноважений ним орган чи особа повин ні по-
дати особисто з пред’явленням паспорта і документа, що за-
свідчує його (їх) повноваження за місцем знаходження юри-
дичної особи (надіслати поштовим відправленням з описом 
вкладення), такі документи:

– заповнену реєстраційну картку на проведення держав-
ної реєстрації змін до установчих документів юридичної осо-
би (форма № 7);

– примірник оригіналу (нотаріально посвідчену копію) 
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповно-
важеного ними органу, яким затверджено зміни до установчих 
документів. Документ, що підтверджує правомочність при-
йняття рішення про внесення змін до установчих документів;
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– оригінал установчих документів юридичної особи з 
відміткою про їх державну реєстрацію і взяття на облік з усіма 
змінами, чинними на дату подачі документів;

– два примірники змін до установчих документів юри-
дичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники 
установчих документів у новій редакції;

– документ, що підтверджує внесення реєстраційного 
збору за проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів.

У разі внесення змін до статуту, які пов’язані із зменшен-
ням статутного капіталу (статутного або складеного капіта-
лу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково 
подається документ, що підтверджує внесення плати за публі-
кацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інфор-
мації відповідного повідомлення.

При внесенні до установчих документів, які пов’язані зі змі-
ною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім до-
кументів, які зазначені, додатково подається примірник ори-
гіналу або копія рішення про вихід юридичної особи із скла-
ду засновників (учасників), завірена в установленому поряд-
ку, заява фізичної особи про вихід зі складу засновників (учас-
ників), або нотаріально посвідчений документ про передання 
права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповно-
важеного органу юридичної особи про примусове виключення 
засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юри-
дичної особи, якщо це передбачено законодавством або уста-
новчими документами юридичної особи.

Коли вносяться зміни до установчих документів, які по-
в’язані зі зміною складу засновників (учасників) юридичної 
особи на підставі факту смерті фізичної особи – засновника 
(учасника) та відмови інших засновників (учасників) у при-
йнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу заснов-
ників, додатково подається нотаріально засвідчена копія сві-
доцтва про смерть фізичної особи або відповідна довідка ор-
гану реєстрації актів громадянського стану чи судове рішення 
про оголошення громадянина померлим.

При внесенні змін до установчих документів, які пов’язані 
зі зміною найменування або місцезнаходження юридичної 
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особи, додатково подається свідоцтво про державну реєстра-
цію юридичної особи.

У разі внесення змін до установчих документів, які по-
в’язані зі зміною мети установи, крім зазначених, додатково 
подається копія відповідного судового рішення.

Державному реєстратору забороняється вимагати до-
кументи для проведення державної реєстрації змін до уста-
новчих документів юридичної особи інших документів, якщо 
вони не передбачені чч. 1–6 ст. 29 Закону.

Документи, які подані для проведення державної реєстра-
ції змін до установчих документів юридичної особи, прийма-
ються за описом, копія якого в день надходження документів 
видається (надсилається рекомендованим листом) із відміт-
кою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної 
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи 
вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Про залишення документів, які подані для проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів юридич-
ної особи, без розгляду засновникам (учасникам) юридичної 
особи або уповноваженій ними особі не пізніше наступного 
робочого дня з дати їх надходження, державним реєстратором 
видається (надсилається рекомендованим листом з описом 
вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав 
залишення документів без розгляду та документи, що подава-
лися для проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи, відповідно до опису.

Залишення документів, які додавалися для проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів юридич-
ної особи, без розгляду не перешкоджає засновникам (учасни-
кам) юридичної особи або уповноваженій ними особі повтор-
ному зверненню до державного реєстратора після усунення 
причин, що були підставою для залишення цих документів без 
розгляду, в загальному порядку.

Державний реєстратор, відповідно до ч. 11 ст. 29 Закону, 
зобов’язаний залишити без розгляду документи, які подані 
для проведення державної реєстрації змін до установчих до-
кументів юридичної особи, якщо вони: подані за неналежним 
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місцем проведення державної реєстрації; подані особою, яка 
не має на це повноважень; документи не виконані державною 
мовою, не машинодруком або від руки друкованими літера-
ми; вислані рекомендованим листом, підпис заявника на реє-
страційній картці нотаріально не посвідчений, не прошиті і не 
пронумеровані; нотаріально не посвідчені на установчих до-
кументах підписи засновників (учасників) не подано докумен-
та, що підтверджує внесення реєстраційного збору; копія кви-
танції або копія платіжного доручення подані не у повному об-
сязі; до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо 
заборони реєстраційних дій.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого 
дня з дати проведення державної реєстрації змін до установ-
чих документів юридичної особи повинен видати (надіслати 
рекомендованим листом з описом вкладення) засновникам 
(учасникам) юридичної особи або уповноваженому ними ор-
гану один примірник оригіналу установчих документів у но-
вій редакції, один примірник оригіналу установчих докумен-
тів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про 
проведення державної реєстрації змін до установчих докумен-
тів та передати відповідним органам статистики, державної 
фіскальної служби, Пенсійного фонду України повідомлення 
про проведення державної реєстрації змін до установчих до-
кументів юридичної особи із зазначенням номера та дати, вне-
сення відповідного запису до ЄДР та відомості з реєстраційної 
картки на проведення державної реє страції змін до установ-
чих документів юридичної особи.

У разі проведення державної реєстрації змін до установ-
чих документів, які пов’язані із зміною найменування або міс-
цезнаходження юридичної особи, державний реєстратор, крім 
документів, які передбачені, додатково повинен видати (на-
діслати рекомендованим листом) засновникам (учасникам) 
юридичної особи або уповноваженому ними органу виписку 
з ЄДР.

Загалом порядок проведення державної реєстрації змін до 
установчих документів юридичної особи здійснюється за про-
цедурами державної реєстрації юридичної особи.
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Оскільки для фізичної особи-підприємця чинним законо-
давством не передбачені установчі документи, реєстрації змін 
до них не може бути. Тому ст. 45 Закону передбачена державна 
реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, 
які містяться в ЄДР, а саме зміни щодо імені фізичної особи, або 
місця її проживання тощо. Вони набирають чинності з дня їх 
державної реєстрації.

Для проведення державної реєстрації змін до відомостей 
про фізичну особу-підприємця, фізична особа-підприємець по-
дає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендо-
ваним листом з описом вкладення) такі документи: заповнену 
реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін 
до відомостей про фізичну особу-підприємця; оригінал свідо-
цтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; 
документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за 
державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-
підприємця.

Якщо для проведення державної реєстрації змін до відо-
мостей про фізичну особу-підприємця подаються нею особис-
то, то державному реєстратору вона повинна пред’явити пас-
порт, а коли уповноваженою особою, то вона має пред’явити 
свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

Державному реєстратору забороняється вимагати доку-
менти для проведення державної реєстрації змін до відомос-
тей про фізичну особу-підприємця.

Документи, які подаються для проведення державної реє-
страції змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, 
приймаються за описом, копія якого в день надходження до-
кументів видається (надсилається рекомендованим листом) 
заяв нику з відміткою про дату надходження документів. Дата 
надходження документів на проведення державної реєстрації 
змін до відомостей про фізичну особу-підприємця вноситься 
до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду 
документи, які подані для проведення державної реєстрації 
замін до відомостей про фізичну особу-підприємця, якщо: до-
кументи подані за неналежним місцем проведення державної 
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця; 



226

не виконані державною мовою, не виконані машинодруком 
або від руки друкованими літерами, вислані рекомендова-
ним листом, а підпис на реєстраційній картці не посвідчений 
но таріально; не подано документа, що підтверджує внесення 
реєст раційного збору (копія квитанції або копія платіжного 
доручення з відміткою банку); документи подані не у повно-
му обсязі.

Про залишення документів, які подавалися для проведен-
ня державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-
підприємця, без розгляду заявнику не пізніше наступного ро-
бочого дня з дати надходження документів, які подані для про-
ведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну 
особу-підприємця, державним реєстратором видаються (над-
силається рекомендованим листом з описом вкладення) від-
повідне повідомлення із зазначенням підстав залишення до-
кументів, які подавалися для проведення державної реєстра-
ції змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, без роз-
гляду та документи, що подавалися для проведення державної 
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, 
відповідно до опису.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 
особу-підприємця здійснюється за процедурами, передбаче-
ними – для проведення державної реєстрації фізичної особи-
підприємця.

Отже, зміни до установчих документів повинні бути за-
фіксовані в ЄДР. Зокрема інформація про проведення держав-
ної реєстрації юридичної особи, про зміну місцезнаходжен-
ня юридичної особи, про зміну найменування юридичної осо-
би, про прийняття засновниками (учасниками), уповноваже-
ним ними органом або судом рішення про виділ, про прийнят-
тя засновниками (учасниками) або уповноваженим ними ор-
ганом рішення щодо припинення юридичної особи, про поста-
новлення судового рішення щодо припинення юридичної осо-
би, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної 
особи, про постановлення судового рішення щодо порушення 
провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про 
зменшення статутного фонду (статутного або складеного ка-
піталу) юридичної особи, про проведення державної реєстра-
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ції припинення юридичної особи, про втрату або заміну свідо-
цтва про державну реєстрацію, про прийняття фізичною осо-
бою рішення щодо припинення підприємницької діяльності, 
про постановлення судового рішення щодо припинення під-
приємницької діяльності фізичної особи-підприємця, якщо 
таке рішення не пов’язане з банкрутством фізичної особи-
підприємця, про постановлення судового рішення щодо пору-
шення провадження у справі про банкрутство фізичної особи-
підприємця, про постановлення судового рішення щодо при-
пинення провадження у справі про банкрутство юридичної 
особи або фізичної особи-підприємця підлягає обов’язковому 
опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масо-
вої інформації.

Форма та зміст повідомлення щодо внесення відомостей 
до ЄДР встановлюються Державною інформаційною службою.

Підставою для опублікування повідомлень є внесення від-
повідного запису до ЄДР, які підлягають опублікуванню про-
тягом десяти робочих днів із дня внесення відповідного запи-
су до ЄДР.

Контрольні питання
1. Для чого відбувається реєстрація юридичних осіб-суб’єктів 

господарювання?
2. Ким і в який термін відбувається реєстрація юридичних осіб-

суб’єктів підприємництва?
3. Причини і порядок резервування найменування юридичної 

особи.
4. Які документи необхідно подати для державної реєстрації 

юри дичних осіб-суб’єктів господарювання?
5. Як зареєструватися громадянину (або іноземцеві), що має 

намір займатися підприємництвом?
6. Що є наслідком державної реєстрації суб’єктів господарю-

вання?
7. У чому полягають післяреєстраційні процедури?
8. Яке практичне значення ЄДР?
9. У яких формах можна отримати відомості з ЄДР?
10. Коли потрібно реєструвати зміни до установчих документів?
11. Порядок реєстрації змін до уставних документів юридичної 

особи.
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12. Порядок реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-
підприємця.

Ситуаційне завдання. Приватне АТ «НДІгазбуд» у зв’язку із 
зміною місцезнаходження, зафіксованого у статуті, подало до дер-
жавного реєстратора документи для його перереєстрації. Держав-
ний реєстратор відмовив вказаному приватному АТ у перереєстра-
ції, мотивуючи свою відмову тим, що немає підстав для перереєстра-
ції, оскільки заявник змінює місцезнаходження в межах одного адмі-
ністративного району.

Чи правомірна відмова державного реєстратора?
Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок дер-

жавної реєстрації та перереєстрації?
В яких випадках здійснюється перереєстрація суб’єкта підприєм-

ницької діяльності? Охарактеризуйте принцип «екстериторіаль-
ності».

Дайте оцінку діям державного реєстратора.
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Р о з д і л   5
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Поняття та види господарської діяльності, 
які підлягають ліцензуванню

Юридичною передумовою ліцензування господарської 
діяль ності є реєстрація суб’єкта господарювання, в установ-
чих документах якого передбачений вид діяльності, що під-
лягає ліцензуванню. Воно здійснюється виключно за бажан-
ням суб’єкта господарювання, коли він обирає об’єкт діяльнос-
ті, яка підлягає ліцензуванню.

Правове регулювання ліцензування господарської діяль-
ності здійснюється Законом України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222 (далі – За-
кон «Про ліцензування»).

Водночас ліцензування господарської діяльності в деяких 
галузях економіки здійснюється згідно із спеціальним за ко но-
давством. Зокрема ліцензування банківської діяль ності здій-
снюється відповідно до Закону України «Про бан ки і банків-
ську діяльність»; ліцензування діяльності в галузі телебачен-
ня і радіомовлення регулюється Законом Украї ни «Про теле-
бачення і радіомовлення»; ліцензування виробництва і тор-
гівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольни-
ми напоями та тютюновими виробами продиться згідно з За-
коном України «Про державне регулювання виробництва і обі-
гу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів».

Ліцензія (від лат. licezia – право, дозвіл, свобода) – до-
звільний документ державного зразка, який засвідчує право 
суб’єкта господарювання – ліцензіата на провадження зазна-
ченого в ньому виду господарської діяльності протягом визна-
ченого строку за умови виконання ліцензійних умов.

Термін ліцензія вживається в декількох значеннях як:
– ліцензування експортно-імпортних та банків сь-

ких операцій за законами України від 16.04.1991 року 
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«Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Про банки і бан ків-
ську діяльність» від 07.12.2000 року. Ліцензування банківської 
діяльності, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування 
каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики 
та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері інте-
лектуальної власності здійснюється згідно з законами, що 
регулюють відносини у цих сферах;

– юридичні відносини між двома або більше особами, що 
реалізують у формі договору на передачу однією особою (лі-
цензіаром) іншій особі (ліцензіату) права використовувати на 
певних умовах об’єкт права інтелектуальної власності запа-
тентованого об’єкта промислової власності відповідно до За-
кону України від 05.12.1993 р. № 3687-XII «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі»;

– дозвіл на здійснення встановленого законодавством 
певних видів господарської діяльності (далі – ліцензування 
господарської діяльності).

Б. В. Деревянко зазначає, що найвдалішою катего рією, що 
характеризує захист, є охорона певних інтересів, відносин, 
майна. Охорона може забезпечуватися різними способами. 
У сфері господарювання такими способами є засоби регулю-
вального впливу держави на діяльність суб’єктів господарю-
вання. За їх посередництва держава може запобігати порушен-
ням або мінімізувати їх шкідливий вплив на АТ та акціонерів. 
Водночас перше виглядає пріоритетним, оскільки дає змогу 
попередити порушення або взагалі унеможливити діяль ність 
на ринку неякісних суб’єктів, наприклад, завдяки застосуван-
ню про цедури ліцензування на ринку освітніх послуг, зали-
шаються університети, академії та інститути, які дають якіс-
ні знання, а ті навчальні заклади, які не можуть забезпечити 
якісну освіту, не допускаються на ринок32. Так само завдяки 
ліцензуванню можуть бути не допущені на ринок цінних па-
перів фірми, що планували вчиняти «рейдерські напади» або 
інші протизаконні операції на ньому.

_____________________________________________

32 Деревянко Б. В. Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави на 
діяль ність навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Форум права. – 2011. – 
№ 4. – С. 168 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.
gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11dbvdnz.pdf.
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Ліцензування – процедура видання, переоформлення й 
анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення лі-
цензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додер-
жанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень 
про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоря-
джень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензу-
вання.

Згідно із ст. 1 Закону України «Про ліцензування», ліцен-
зія – запис у ЄДР про рішення органу ліцензування щодо наяв-
ності у суб’єкта господарювання права на провадження визна-
ченого ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцен-
зуванню. Ліцензування – засіб державного регулювання про-
вадження видів господарської діяльності, що підлягають лі-
цензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної 
державної політики у сфері ліцензування, захист економічних 
і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих спожи-
вачів.

Суб’єктами відносин, що виникають у сфері ліцензуван-
ням, є, з одного боку, суб’єкт господарювання, а з іншого – ор-
ган ліцензування.

Суб’єкт господарювання (здобувач ліцензії) у цьому ви-
падку є зареєстрованою в установленому законодавством 
порядку юридичною особою незалежно від її організаційно-
правової форми та форми власності, яка здійснює господар-
ську діяльність, окрім органів державної влади й органів міс-
цевого само врядування, а також фізичною особою-суб’єктом 
під приємницької діяльності, що має намір провадити певний 
вид господарської діяльності, яка ліцензується. У разі одер-
жання ліцензії вони стають ліцензіатами.

Основними принципами державної політики у сфері лі-
цензування є:

– забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх 
суб’єктів господарювання;

– захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я гро-
мадян;

– захист навколишнього природного середовища та за-
безпечення безпеки держави;
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– встановлення єдиного порядку ліцензування видів 
господарської діяльності на території України;

– встановлення єдиного переліку видів господарської 
діяльності, що підлягають ліцензуванню;

– недопущення обмеження конкуренції у провадженні 
господарської діяльності.

Основні напрями державної політики у сфері ліцензуван-
ня, законодавчі основи її реалізації визначає Верховна Рада 
України. Виконання державної політики у сфері ліцензування 
здійснює Кабінет Міністрів України, Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі, а також спеціально уповноважений 
ним Департамент дозвільної системи та ліцензування у складі 
Державної регуляторної служби України, спеціально уповно-
важені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцен-
зування певних видів господарської діяльності.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з пи-
тань ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є 
обов’язковими до виконання органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, юридичними особами 
всіх форм власності, а також фізичними особами-суб’єктами 
підприємницької діяльності.

Безпосередніми органами ліцензування, відповідно до По-
станови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 609 
«Про затвердження переліку органів ліцензування», є відпо-
відні структурні підрозділи галузевих міністерств і відомств, 
які надають ліцензії на здійснення певних видів діяльнос-
ті в галузях народного господарства. Наприклад, органом лі-
цензування виробництва та ремонту вогнепальної зброї не-
військового призначення охоронних послуг є відповідний Де-
партамент Міністерства внутрішніх справ, з надання послуг 
щодо перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним транспортом – Укртрансбезпека, 
щодо будівництва об’єктів IV і V категорій складності – Дер-
жавна архітектурно-будівельна інспекція тощо.

Зазначені й інші державні органи щодо ліцензування ви-
конують такі функції:

– забезпечують виконання законодавства у сфері ліцен-
зування;
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– затверджують спільно із спеціально уповноваженим 
органом з питань ліцензування ліцензійні умови проваджен-
ня певного виду господарської діяльності та порядок контро-
лю за їх додержанням;

– видають та переоформлюють ліцензії, видають дублі-
кати ліцензій на певний вид господарської діяльності, ухвалю-
ють рішення про визнання ліцензій недійсними;

– здійснюють у межах своєї компетенції контроль за до-
держанням ліцензіатами ліцензійних умов;

– видають розпорядження про усунення порушень лі-
цензійних умов;

– анулюють ліцензії на певний вид господарської діяль-
ності;

– інші функції, передбачені законодавством.
Суб’єкт господарювання може здійснювати види госпо-

дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після вне-
сення відомостей до ЄДР щодо рішення органу ліцензування 
про видачу йому ліцензії.

До ЄДР належать відомості про суб’єкт господарювання–
ліцензіата; відомості про орган ліцензування, який видав лі-
цензію; вид господарської діяльності згідно з виданою ліцен-
зією; дата ухвалення рішення про видачу ліцензії та номер рі-
шення; серія та номер ліцензії; строк дії ліцензії; відомості про 
переоформлення ліцензії, підстави, дата і номер розпоряджен-
ня про необхідність усунення порушень ліцензійних умов; під-
стави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії.

Ліцензійні умови – це положення нормативно-правових 
актів, які встановлюють вичерпний перелік організаційних, 
кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, 
обов’язкових для виконання у разі провадження певного виду 
господарської діяльності, який підлягає ліцензуванню.

Основні напрями державної політики у сфері ліцензуван-
ня, законодавчі основи її реалізації визначає Верховна Рада 
України.

Законом України «Про ліцензування» встановлено 32 ви-
ди господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. 
Вони за ознаками напрямів діяльності поділяються на чоти-
ри групи.
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Перша група пов’язана з виготовленням і торгівлею пев-
ними продуктами і речовинами (спиртом етиловим, коньяч-
ними і плодовими, алкогольними напоями та тютюновими 
виробами; ветеринарними медикаментами та препаратами хі-
мічних речовин, піротехнічними засобами).

Друга група цих відносин стосується транспорту та зв’язку. 
Це відносини пов’язані з наданням послуг перевезень пасажи-
рів і вантажів автомобільним, залізничним, морським, пові-
тряним транспортом; транспортування нафти, нафтопродук-
тів магістральним трубопроводом, транспортування природ-
ного, нафтового газу і газу (метану) вугільних речовин трубо-
проводами та їх розподіл; централізоване водопостачання та 
водовідведення; розроблення, виготовлення спеціальних тех-
нічних засобів для зняття інформації з каналу зв’язку, інших 
засобів негласного отримання інформації тощо.

Третя група ліцензійних відносин стосується будівельної 
діяльності, виробництва та ремонту вогнепальної зброї не-
військового призначення й боєприпасів до неї, торгівлі вогне-
пальною зброєю невійськового призначення та боєприпасів 
до неї, а також холодною зброєю; виготовлення бланків цін-
них паперів, документів суворої звітності; видобутих дорого-
цінних металів і дорогоцінних каменів органогенного утво-
рення, напівдорогоцінного каміння, переробки твердих і рід-
ких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й 
дорогоцінне каміння та їх брухт, брокерська, дилерська й ан-
деррейтингська діяльність на ринку цінних паперів тощо.

Четверта група таких відносин виникає з обмежень щодо 
надання населенню специфічних (спеціальних) послуг: ме-
дичних, ветеринарних, послуг арбітражних керуючих, броке-
рів, спеціалістів з професійної діяльності на ринку цінних па-
перів, послуг з охорони державної власності та громадян тощо.

§ 2. Процедура одержання ліцензії
Відносини у сфері ліцензування виникають між суб’єктом 

господарювання й органом ліцензування. В цьому випадку 
здобувач ліцензії, який має намір провадити певний вид гос-
подарської діяльності, що ліцензується, особисто або через 
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уповноважений ним орган чи особу звертається до відповід-
ного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про 
видачу ліцензії. 

Видача ліцензії – це внесення до ЄДР запису про право про-
вадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Здобувач ліцензії може звернутись до відповідного орга-
ну ліцензування: нарочно; поштовим відправленням з описом 
вкладення; в електронному вигляді за допомогою телекомуні-
каційних засобів зв’язку.

У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інфор-
мація про:

1) здобувача ліцензії:
– для юридичної особи – повне найменування, місцезна-

ходження, ідентифікаційний код;
– для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків (не зазна-
чається фізичною особою, яка через свої релігійні переконан-
ня відмовляється від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та повідомила про це відпо-
відний орган державної фіскальної служби і має відмітку в 
паспорті, – подається копія цієї відмітки) та згода на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог 
цього Закону;

2) вид господарської діяльності (повністю або частково), 
на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати 
ліцензію.

До заяви про отримання ліцензії додаються:
1) документи відповідно до ліцензійних вимог;
2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або дові-

реної особи) із відміткою органу державної фіскальної служ-
би про повідомлення про відмову через свої релігійні пере-
конання від прийняття реєстраційного номера об лікової 
карт ки платника податків (подається тільки фізичними осо-
бами-підприємцями, які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 



236

картки платника податків та повідомили про це відповідний 
орган державної фіскальної служби);

3) опис документів, що подаються для одержання ліцен-
зії, у двох екземплярах.

У разі наявності в заявника філій, інших відокремлених 
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на 
підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезна-
ходження.

До заяви про видачу ліцензії додається виписка з ЄДР про 
державну реєстрацію суб’єкта господарювання. Для окремих 
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 
до заяви про видачу ліцензій також додаються документи, ви-
черпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів 
України за поданням спеціально уповно важеного органу з пи-
тань ліцензування.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до 
неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику 
з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензу-
вання та підписом відповідальної особи. Заява про видачу лі-
цензії залишається без розгляду, якщо заява подана (підписа-
на) особою, яка не має на це повноважень, або якщо докумен-
ти оформлені з порушенням зазначених вимог.

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду 
заяв ник повідомляється в письмовій формі із зазначенням 
підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в 
строки, передбачені для видачі ліцензії.

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії 
без розгляду є:

1) підписані документи, що додаються до заяви для отри-
мання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоча б один із документів, що додається до 
заяви про отримання ліцензії:

– підписаний особою, яка не має на це повноважень;
– оформлений із порушенням законодавства, скла-

дений не за встановленою формою або не містить обо-
в’язкових реквізитів;
3) подання заяви з порушенням строків;
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4) відсутність у ЄДР відомостей про здобувача ліцензії 
(суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про дер-
жавну реєстрацію його припинення.

Після усунення причин, що були підставою для винесення 
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгля-
ду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, 
яка розглядається у встановленому законом порядку.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів із дня 
одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наяв-
ність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в 
разі їх наявності ухвалює відповідне рішення.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцен-
зії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) 
заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів із 
дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову 
у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі 
ліцензії є:

– недостовірність даних у документах, поданих здобува-
чем ліцензії, для отримання ліцензії;

– невідповідність заявника згідно з поданими докумен-
тами ліцензійним умовам, встановленим для виду господар-
ської діяльності, зазначеного у заяві про видачу ліцензії.

Відмова у видачі ліцензії можлива лише на підставі вияв-
лення недостовірних даних у документах, поданих заявником 
про видачу ліцензії. Суб’єкт господарювання може подати до 
органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не рані-
ше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмо-
ву у видачі ліцензії. В разі відмови у видачі ліцензії на підста-
ві невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановле-
ним для виду господарської діяльності, вказаного в заяві про 
видачу ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до орга-
ну ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунен-
ня причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

У ліцензії зазначається найменування органу ліцензуван-
ня, що видав ліцензію; вид господарської діяльності, на пра-
во провадження якого видається ліцензія; наймену вання 
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юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи-суб’єкта підприємницької діяльності; ідентифікаційний 
код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної 
особи-суб’єкта підприємницької діяльності; місцезнаходжен-
ня юри дичної особи або місце проживання фізичної особи-
суб’єкта підприємницької діяльності; дата прийняття та но-
мер рішення про видачу ліцензії; строк дії ліцензії; посада, 
прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію; дата вида-
чі ліцензії.

Рішення, прийняті органом ліцензування відпо відно 
до цього Закону, у день внесення їх до ЄДР підлягають обо-
в’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у 
порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Ліцензія видається на необмежений строк.
Відповідно до ст. 14 Закону «Про ліцензування», за вида-

чу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахуван-
ня якої до Державного бюджету України встановлюється Кабі-
нетом Міністрів України. Плата за ліцензію передбачена в роз-
мірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Ав-
тономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої 
влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рі-
шення про видачу ліцензії. Переоформлення ліцензії є без-
оплатним.

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізні-
ше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що під-
тверджує внесення плати за видачу ліцензії. Для цього він ро-
бить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджу-
ють внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опи-
су, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу лі-
цензії.

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не 
пізніше десяти робочих днів із дня оприлюднення на порталі 
електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої ор-
ганом ліцензування, яким є центральним органом виконав-
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чої влади, здійснюється на всій території України, а на підста-
ві ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевим ор-
ганом виконавчої влади або спеціально уповноваженим вико-
навчим органом ради, здійснюється на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці.

Право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіа-
та на провадження певного виду господарської діяльності під-
тверджується засвідченими органами ліцензування копіями 
ліцензій господарської діяльності на підставі отриманої ліцен-
зії. За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одно-
го неоподаткованого мінімуму доходів громадян, яка зарахо-
вується до Державного бюджету України. У разі створення у лі-
цензіата нової філії, іншого нового відокремленого підроз ділу, 
які провадитимуть господарську діяльність згідно з отрима-
ною ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензу-
вання заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а 
також документи, що подаються для одержання ліцензії.

Коли філія або інший відокремлений підрозділ ліцензіа-
та, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою 
ліцензією, ліквідується, або у разі припинення провадження 
філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата госпо-
дарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцен зіат 
зобов’язаний протягом семи робочих днів із дати ліквідації та-
кої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати при-
пинення діяльності такою філією або іншим відокремленим 
підрозділом подати до органу ліцензування відповідне пові-
домлення в письмовій формі. Водночас орган ліцензування 
повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не 
пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого 
повідомлення.

Варто зауважити, що у Законі України «Про ліцензування» 
не передбачено видачу органом ліцензування дублікатів лі-
цензій та копій ліцензій для філій та структурних підроз ділів 
ліцензіата. Відповідно до п. 14 ст. 13, вказаного закону, дані 
про ліцензіата щодо юридичної особи або її філій, інших відо-
кремлених підрозділів зазначаються у ліцензії.

За провадження виду господарської діяльності, що під-
лягає ліцензуванню, без ліцензії чи здійснення таких видів 
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господарської діяльності з порушенням умов ліцензування по-
садові особи суб’єктів господарювання несуть адміністратив-
ну відповідальність, передбачену Кодексом України про адмі-
ністративні правопорушення.

Відповідно до зазначеного закону з 01.01.2019 р. ЄДР охо-
плюватиме й Єдиний ліцензійний реєстр. Тому до набран-
ня чинності положенням про внесення до ЄДР інформації про 
ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта 
щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру ор-
гани ліцензування продовжують формувати, вести, надава-
ти відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до 
Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, 
ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та 
подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру.

Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування 
про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що 
додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встанов-
лений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж через один 
місяць із дня настання таких змін.

У разі зміни переліку документів, що додаються до заяви 
про отримання ліцензії, ліцензіат:

– у разі доповнення переліку новими документами – по-
винен подати до органу ліцензування документи, якими допо-
внено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-
правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

– у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви 
про отримання ліцензії та складаються здобувачем ліцензії, – 
подає органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за 
новою формою протягом строку, встановленого нормативно-
правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.

Якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєд-
нання чи перетворення і його правонаступник має намір про-
вадити вид господарської діяльності, на провадження якого 
ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник має право для 
забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних 
з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у 
строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської 
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діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчен-
ня цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову 
ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулю ванню.

Якщо ж ліцензіат припиняється в результаті поділу, то 
лише один правонаступник за згодою правонаступників має 
право провадити вид господарської діяльності, на проваджен-
ня якого ліцензіат мав ліцензію. Такий правонаступник має 
право для забезпечення завершення організаційних заходів, 
пов’язаних з одержанням ліцензії на його провадження, прова-
дити у строк, що не перевищує шести місяців, такий вид госпо-
дарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після 
закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отри-
мати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулю-
ванню.

Право на здійснення виду господарської діяльності, на 
який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що 
був фізичною особою-підприємцем, до іншої фізичної особи, 
яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у мі-
сячний строк переоформленню органом ліцензування на ім’я 
спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відпо-
відності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.

У разі виникнення такої підстави для переоформлення лі-
цензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до 
органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та до-
кументи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що під-
тверджують наявність підстав для переоформлення лі цензії.

Переоформлення ліцензії є безоплатним. Повідомлен-
ня та заяви, що складаються ліцензіатами у зв’язку із пере-
оформленням ліцензії, повинні містити найменування та іден-
тифікаційний код ліцензіата – юридичної особи або прізви-
ще, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків ліцензіата – фізичної особи-підприємця 
(серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої ре-
лігійні переко нан ня відмовляється від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податків, повідомила 
про це від повідний орган державної фіскальної служби та має 
відмітку в паспорті) згідно з відомостями з ЄДР.
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Поряд із загальними правилами ліцензування, передбаче-
ними в Законі України «Про ліцензування», стосовно деяких 
видів діяль ності встановлені спеціальні правила, що перед-
бачають певні особливості. 

Отже, ліцензування – необхідна умова здійснення окремих 
видів господарської діяльності та є одним із елементів легіти-
мації суб’єкта.

Із моменту одержання ліцензії виникає право у суб’єкта 
господарювання на здійснення відповідного виду діяльності, 
яке він може реалізовувати протягом терміну дії ліцензії, піс-
ля закінчення якого це право припиняється.

Підставою для ухвалення рішення про анулювання лі-
цензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії.
Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата 

про анулювання його ліцензії, що подана після видання орга-
ном ліцензування розпорядчого документа про проведення 
перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних 
умов і до закінчення строку перевірки та усунення порушень 
ліцензійних умов (у разі їх наявності);

у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання 
ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензій-
них умов (крім випадку видання протягом цього строку орга-
ном ліцензування розпорядчого документа про проведення 
позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпоряджен-
ня про усунення порушень ліцензійних умов);

2) набрання чинності рішенням органу ліцензування про 
анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціаль-
но уповноваженим органом з питань ліцензування;

3) наявність у ЄДР відомостей про державну реєстра-
цію припинення юридичної особи (державну реєстрацію 
припинення підприємницької діяльності фізичної особи-
підприємця);

4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи-
підприємця (у разі відсутності правонаступника);

5) акт про невиконання розпорядження про усунення по-
рушень ліцензійних умов, встановлених для виду господар-
ської діяльності;
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6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних 
умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов 
вважається вчинення ним протягом двох років з дня видан-
ня органом ліцензування розпорядження про усунення пору-
шень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з ви-
мог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпоря-
дження;

7) акт про виявлення недостовірності даних у докумен-
тах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про 
отримання ліцензії;

8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки ор-
ганом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні пере-
вірки органом ліцензування вважається недопуск уповнова-
жених посадових осіб органу ліцензування до здійснення пе-
ревірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензій-
них умов за відсутності передбачених для цього законом під-
став (зокрема, ненадання документів, інформації щодо пред-
мета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу лі-
цензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензу-
вання до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензу-
ванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при прова-
дженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність 
протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцен-
зіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіа та 
на час проведення перевірки);

9) акт про документальне підтвердження встановлення 
факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцен-
зіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію про-
ти України;

10) несплата за видачу ліцензії.
Ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат ді-

знався чи повинен був дізнатися про анулювання ліцензії, але 
у строк, не менший за один тиждень з дня прийняття органом 
ліцензування рішення про анулювання виданої йому ліцензії.

Орган ліцензування приймає рішення про анулю вання 
лі цен зії протягом десяти робочих днів із дати встановлення 
підстав для анулювання ліцензії, яка вручається (надсилається) 
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ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше 
трьох робочих днів із дати його прийняття. Рішення про 
анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів 
із дня його прийняття. Крім рішень про анулювання ліцензії 
та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи-підприємця), 
які набирають чинності з дня їх прийняття. Якщо ліцензіат 
протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної 
ради, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до 
прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого 
органу з питань ліцензування.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне 
порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про виявлен-
ня недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом 
господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлен-
ня факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній осо-
бі для провадження господарської діяльності, акта про неви-
конання розпорядження про усунення порушень ліцензійних 
умов суб’єкт господарювання може одержати нову ліцензію на 
право провадження цього виду господарської діяльності не 
раніше ніж через рік із дати прийняття рішення органу ліцен-
зування про анулювання попередньої ліцензії.

Важливим елементом процедури ліцензування є ліцен-
зійні вимоги. Відповідно до законодавства, ліцензійні умо-
ви – це нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів Украї-
ни, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, 
обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний пере-
лік документів, що додаються до заяви про отримання ліцен-
зії. Вони вміщують організаційні, технологічні, кадрові та інші 
вимоги, а також вичерпний перелік підтвердних документів.

Варто зазначити, що для кожного виду діяльності, що під-
лягають ліцензуванню, передбачені спеціальні ліцензійні умо-
ви, яких суб’єкт господарювання повинен дотримуватись. На-
приклад, можна навести ліцензійні вимоги для провадження 
туроператорської діяльності, затверджені постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 11.11.2015 р. № 991, котрі визначають 
вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцен-
зіатами, які провадять туроператорську діяльність, та вичерп-
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ний перелік документів, що додаються до заяви про отриман-
ня ліцензії.

Отже, ліцензування є необхідною умовою здійснення окре-
мих видів підприємницької діяльності та означає необхідність 
одержання ліцензії у встановленому законом порядку.

§ 3. Нагляд та контроль у сфері ліцензування
Правові питання державного нагляду за додержанням ор-

ганами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензу-
вання регламентовані ст. 19 Закону України «Про ліцензуван-
ня». Згідно з цим Законом, його здійснює спеціально уповно-
важений орган з питань ліцензування шляхом проведення 
планових та позапланових перевірок. Орган ліцензування під 
час пере вірки надає спеціально уповноваженому органу з пи-
тань ліцензування рішення документи з питань ліцензуван-
ня та забезпечує умови для проведення перевірки. За резуль-
та тами перевірки орган з питань ліцензування складає акт у 
двох примірниках: один примірник акта видається керівнику 
органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий – 
зберігається спе ціально уповноваженим органом з питань лі-
цензування

Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов 
здійснюють також органи ліцензування та спеціально уповно-
важений орган з питань ліцензування в межах своїх повно-
важень шляхом проведення планових та позапланових пере-
вірок.

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування 
може проводити позапланові перевірки додержання органами 
ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування з 
підстав:

1) наявності повідомлення в письмовій формі про 
порушення органом ліцензування вимог законодавства у 
сфері ліцензування;

2) видання розпорядження про усунення порушень зако-
нодавства у сфері ліцензування з метою перевірки його вико-
нання органом ліцензування;
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3) виявлення інформації, що вказує на порушення орга-
ном ліцензування законодавства у сфері ліцензування (зокре-
ма, у ЄДР, листах, щорічних звітах та офіційних інформаційних 
ресурсах органів ліцензування);

4) рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцен-
зування про необхідність проведення перевірки додержання 
певним органом ліцензування законодавства у сфері ліцензу-
вання;

5) за дорученням Кабінету Міністрів України.
Позапланові перевірки додержання ліцензіатами вимог лі-

цензійних умов проводяться у разі наявності хоча б однієї з та-
ких підстав:

1) виявлення у документах, що подаються ліцензіатом до 
органу ліцензування згідно з цим Законом, інформації, що вка-
зує на недотримання ним вимог ліцензійних умов, – з метою 
перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у 
відповідній частині;

2) виявлення у державних інформаційних ресурсах (папе-
рових або електронних) інформації, що свідчить про порушен-
ня ліцензіатом вимог ліцензійних умов або не узгоджується з 
інформацією, що подається ліцензіатом органу ліцензування 
відповідно до вимог цього Закону, – з метою перевірки додер-
жання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній час-
тині (зокрема, повідомлення про зміну даних, зазначених у 
підтвердних документах) або перевірки достовірності відпо-
відної інформації;

3) розпорядження про усунення порушень ліцензійних 
умов, видане за результатами проведення планових заходів, – 
з метою перевірки його виконання;

4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи 
про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензій-
них умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шко-
ди або порушено її (їхні) законні права чи інтереси, – з метою 
перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у 
відповідній частині;

5) повідомлення посадових осіб контролюючих органів 
про виявлені в ході виконання контрольних повноважень по-
рушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов – з метою пере-
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вірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у від-
повідній частині;

6) неподання ліцензіатом у встановлений строк органу 
ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійни-
ми умовами, без поважних причин, що унеможливлюють її по-
дання і настання яких не залежить від волі ліцензіата, та по-
відомлення про них органу ліцензування – з метою перевірки 
додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній 
частині;

7) реалізація загрози життю чи здоров’ю людей, навко-
лишньому природному середовищу або державній безпе-
ці, яка безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом 
виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та 
документально підтверджена органом державної влади, упо-
вноваженим у відповідній сфері, – з метою перевірки додер-
жання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, що пов’язані з від-
повідним випадком.

Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних 
умов проводяться не частіше одного разу на рік. Позаплано-
ві перевірки здійснюють органи ліцензування або спеціально 
уповноважений орган ліцензування лише на підставі надхо-
дження до них у письмовій формі заяви (розпорядження) про 
порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевір-
ки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензій-
них умов. Для проведення перевірки наказом орган, який ви-
дав ліцензію, створює комісію, про що за п’ять робочих днів у 
письмовій формі повідомляє орган ліцензування або ліцензі-
ата. Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних 
умов надає всі необхідні для проведення перевірки докумен-
ти та забезпечує умови для її проведення. Орган, що здійснює 
перевірку, за результатами перевірки складає акт у двох при-
мірниках: один примірник акта видається керівнику суб’єкта, 
який перевірявся, другий зберігається органом, який здійснив 
перевірку. Орган ліцензування або спеціально уповноважений 
орган з питань ліцензування не пізніше десяти робочих днів 
із дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов 
видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних 
умов або приймає рішення про анулювання ліцензії.
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До суб’єктів господарювання за провадження господар-
ської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції 
у вигляді штрафів у розмірах, установлених законом. Зазначе-
ні штрафи спрямовуються до Державного бюджету України. Рі-
шення про стягнення штрафів приймаються органом, на який 
згідно з чинним законодавством покладено функції контролю 
за наявністю ліцензій.

Шкода, заподіяна порушенням законодавства у сфері лі-
цензування, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересо-
ваних осіб у порядку, визначеному законом.

Контрольні питання
1. Для чого проводиться ліцензування?
2. У чому виражаються наслідки ліцензування?
3. Назвіть види господарської діяльності, які підлягають ліцен-

зуванню?
4. Який порядок отримання ліцензії?
5. Визначте функції експертно-апеляційної ради з питань 

ліцензування.
6. З’ясуйте роль ліцензійних умов під час провадження госпо-

дарської діяльності.
7. Які вимоги до користування ліцензією?
8. Назвіть підстави анулювання ліцензії.
9. Вкажіть нормативно-правове забезпечення ліцензування 

господарської діяльності.

Ситуаційне завдання. Підприємство використовує комп’ютер, 
принтер і копіювально-розмножувальний пристрій, що знаходяться 
в офісі, для виготовлення за замовленнями інших юридичних осіб 
ксерокопій бланків обліку, звітності й інших документів, використо-
вуючи власну інформаційну базу. Оплата вартості послуг здій снюєть-
ся платіжними дорученнями або готівкою через установи банку.

Які умови здійснення такого виду діяльності й які документи (до-
звільного характеру) має придбавати підприємство для її здій снення?



249

Р о з д і л   6
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Поняття та способи припинення діяльності 
суб’єкта господарювання

Діяльність суб’єкта господарювання зазвичай не обмежу-
ється певним часом. За загальним правилом, вона є безстроко-
вою. Випадки можливого припинення суб’єкта господарюван-
ня та його наслідки передбачені виключно законом, зокрема 
ст.ст. 104–111 ЦКУ і 59 ГКУ.

Відповідно до положень цих статей, юридична особа 
припиняється в результаті передання всього майна, прав і 
обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам 
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результа-
ті ліквідації. Поняття припинення в цих статтях, а також у за-
конодавстві, не визначене. В юридичній літературі припинен-
ня – це передбачені законодавством юридичні підстави, за 
якими суб’єкт господарювання втрачає право провадити гос-
подарську діяльність та втрачає правосуб’єктність із момен-
ту внесення відповідного запису до ЄДР. Тобто припинення 
суб’єкта господарювання – це завершення його діяльності як 
самостійного суб’єкта господарського права.

Відповідно до ст. 104 ЦКУ, є дві форми припинення діяль-
ності суб’єктів господарювання – реорганізація та ліквіда-
ція. Реорганізація полягає в припиненні діяльності одних 
і виникненні нових суб’єктів господарювання відповідних 
організаційно-правових форм. Унаслідок реорганізації вини-
кають нові суб’єкти господарювання, які є правонаступника-
ми реорганізованих. Зміст реорганізації полягає у тому, що до 
новоутворених суб’єктів господарювання переходять права й 
обов’язки пропор ційно отриманої майнової частки.
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Згідно з ст.ст. 104 і ст. 109 ЦКУ, реорганізація відбувається 
такими способами:

1) перетворення – один суб’єкт господарювання перетво-
рюється в інший і до новоутвореного суб’єкта господарювання 
переходять усі майнові права й обов’язки попереднього. Від-
бувається зміна організаційно-правової форми суб’єкта госпо-
дарювання;

2) злиття – на базі двох і більше суб’єктів господарю-
вання утворюється один і усі майнові права й обов’язки пере-
ходять до суб’єкта господарювання, що виник у результаті 
злиття;

3) приєднання – до основного, потужнішого суб’єкта гос-
подарювання переходять усі майнові права й обов’язки приєд-
наного суб’єкта господарювання. Новий суб’єкт господарюван-
ня внаслідок такої реорганізації не виникає;

4) поділ – на базі одного суб’єкта господарювання утворю-
ється два і більше нових, до кожного з яких за роздільним ба-
лансом (актом) у відповідних частках переходять майнові пра-
ва й обов’язки реорганізованого суб’єкта господарювання;

5) виділення – від суб’єкта господарювання виділяється 
частина майна, на базі якого створюється один або декілька 
суб’єктів господарювання. До кожного з них переходять за роз-
дільним балансом (актом) і відповідними частинами майнові 
права й обов’язки реорганізованого суб’єкта господарювання.

У зарубіжних виданнях з економіки прийняті такі засо-
би, як поглинання та консолідація. Поглинання – таке явище, 
коли одна компанія стає власником або встановлює контроль 
над іншою компанією чи її окремими активами. В результаті 
цього поглинений менш потужний суб’єкт припиняє існуван-
ня або стає підпорядкованою структурною одиницею більш 
потужного. Консолідація, своєю чергою, передба чає утворен-
ня нової компанії через добровільне або залежне відчуження 
акцій іншої. В українській юридичній літе ратурі такі операції 
називаються «рейдерським» захоп ленням.

Очевидно, що кожна із перелічених форм правонаступни-
цтва має певні особливості, які стосуються порядку процедури 
їх здійснення, настання певних юридично значущих результа-
тів або законодавчої регламентації. У реаліях українського 
суспільства суперечливими видаються питання про перехід 
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прав та обов’язків банків, що реорганізовуються, до банків-
правонаступників. Вищий господарський суд України визна-
чив, що, якщо правонаступниками юридичної особи є декіль-
ка юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо 
конкретних обов’язків юридичної особи, яка припинилася, не-
можливо, юридичні особи-правонаступники несуть солідар-
ну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що 
припинилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної 
особи, які відповідно до закону або установчих документів від-
повідали за її зобов’язаннями, відповідають за зобов’язаннями 
правонаступників, що виникли до моменту припинення юри-
дичної особи, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг від-
повідальності учасників (засновників) за зобов’язаннями пра-
вонаступників не встановлено законом або їх установчими до-
кументами33.

Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної 
особи здійснюються за рішенням його учасників або органу 
юридичної особи, уповноваженого на це установчими доку-
ментами, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням 
суду або відповідних органів державної влади. Законом може 
бути передбачено одержання згоди відповідних органів дер-
жавної влади на припинення юридичної особи шляхом злит-
тя або приєднання.

Другим способом припинення діяльності суб’єкта госпо-
дарювання є ліквідація. Ліквідація – це регламентована зако-
нодавством процедура, результатом якої є припинення діяль-
ності суб’єкта господарювання без переходу майнових прав і 
обов’язків у порядку правонаступництва до інших.

Підстави ліквідації можуть бути передбачені законодав-
ством, установчими документами, погіршення фінансово-
економічного стану тощо. Так, відповідно до ст. 110 ЦКУ, лікві-
дація суб’єкта господарювання можлива і у добровільному, і у 
примусовому порядку. 
_____________________________________________

33 Про деякі питання реорганізації банків та розгляду справ у спорах, що ви-
никають у виконанні господарських договорів: Інформаційний лист Ви-
щого господарського суду України від 13.05.2013 р. № 01-06/796/2013 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/v0796600-13.
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У добровільному порядку суб’єкт господарювання ліквіду-
ється за таких підстав: за рішенням власника (власників) чи 
уповноважених ним органів; у зв’язку із закінченням строку, 
на який він створювався; у разі досягнення мети, заради якої 
його було створено.

Підставами для промусової ліквідації суб’єкта господарю-
вання можуть бути:

– рішення суду про визнання недійсною державної ре-
єстрації через допущені під час створення порушення, які не 
можливо усунути;

– у разі здійснення діяльності, що суперечить закону чи 
установчим документам на підставі рішення суду за таких під-
став: провадження діяльності, що суперечить установчим до-
кументам, або такої, яка заборонена законом (систематичне 
та грубе порушення законодавства);

– у ст. 55-1 ГКУ також визначено ознаки фіктивності 
діяль ності суб’єктів господарювання, які дають підстави для 
звернення до суду про припинення юридичної особи або при-
пинення діяльності фізичною особою-підприємцем і визнання 
їх реєстраційних документів не дійсними через такі причини:

– коли зареєстровано (перереєстровано) на недійсні 
(втрачені, загублені) та підроблені документи;

– незареєстровано у державних органах, якщо обов’язок 
реєстрації передбачено законодавством;

– зареєстровано (перереєстровано) в органах держав-
ної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею 
(оформленням) у володіння чи управління підставним (не-
існуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким 
особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську 
діяль ність або реалізовувати повноваження;

– зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фі-
нан сово-господарську діяльність без відома та згоди його 
заснов ників та призначених у законному порядку керівників;

– за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в ін-
ших випадках, встановлених законом, – за позовом відповід-
ного органу державної влади.

Господарські товариства ліквідуються:
– якщо розмір статутного фонду господарського товари-

ства стає меншим від мінімального визначеного законом;
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– у разі перевищення максимальної кількості учасників 
(більше 10) ТОВ, якщо воно протягом року не перетворене на 
інше, на приклад АТ;

– у разі вибуття членів повного і командитного това-
риств, коли в них залишається один учасник, який протягом 
шести місяців не перетворив його в інше або вибуття з коман-
дитного товариства всіх власників;

– у разі визнання його в установленому порядку бан-
крутом.

На підставі рішення суду державний реєстратор повинен 
внести до ЄДР запис про це судове рішення та повідомити ор-
гани статистики, державної фіскальної служби й інших, в яких 
був на обліку ліквідований суб’єкт господарювання, щодо яко-
го прийнято судове рішення, про внесення до ЄДР такого за-
пису. Особ ливості процедури ліквідації для господарських то-
вариств зазначені у ст. 91 ГКУ та ст.ст. 111, 150 ЦКУ. Відповід-
но до ч. 5 ст. 105 ЦКУ, строк заявлення кредиторами своїх ви-
мог до юридичної особи, що припиняється, не може станови-
ти менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення по-
відомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. 
Водночас перевірки з боку органів влади, продаж активів ком-
панії, стягнення дебіторської та кредиторської заборгованос-
ті, а також чимало інших дій, пов’язаних із ліквідацією компа-
нії, можуть довго тривати.

Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання, 
відповідно до ст. 111 ЦКУ, відбувається у такому порядку:

1. З дати внесення до ЄДР запису про рішення засно-
вників (учасників) юридичної особи, суду або уповноважено-
го ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідацій-
на комісія (ліквідатор) зобов’язана вжити всіх необхідних за-
ходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридич-
ної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного 
з боржників про припинення юридичної особи в установлені 
ЦКУ строки. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги 
та позови про стягнення заборгованості з боржників юридич-
ної особи.

2. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана повідо-
мити учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв 
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рішення про припинення юридичної особи, про її участь в ін-
ших юридичних особах та/або надати відомості про створені 
нею господарські товариства, дочірні підприємства.

3. Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної 
особи до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів 
ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті 
у фінансових установах, крім рахунка, який використовуєть-
ся для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридич-
ної особи.

4. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо 
інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а 
також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, 
господарських товариств, а також майна, що підтверджує її 
корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та 
вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у тре-
тіх осіб. У випадках, установлених законом, ліквідаційна ко-
місія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки 
майна юридичної особи, що припиняється.

5. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо 
закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, 
представництв) та відповідно до законодавства про працю 
здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припи-
няється.

6. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші 
документи, а також печатки та штампи, які підлягають по-
верненню органам державної влади, органам місцевого са-
моврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією 
(лікві датором).

7. Для проведення перевірок та визначення наявності 
або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фон-
дів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) 
забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пен-
сійного фонду України, фондів соціального страхування доку-
ментів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі 
первинних документів, регістрів бухгалтерського та податко-
вого обліку. До моменту затвердження ліквідаційного балансу 
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ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам до-
ходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціально-
го страхування звітність за останній звітний період.

8. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення стро-
ку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний 
ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна 
юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кре-
диторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквіда-
ційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, 
судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юри-
дичної особи.

9. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, 
що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним 
внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання та іншими коштами, що належить сплатити до держав-
ного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фон-
дів соціального страхування, провадиться у порядку черговос-
ті, встановленому ст. 112 ЦКУ. В разі недостатності в юридич-
ної особи, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кре-
диторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реаліза-
цію майна юридичної особи.

10. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна 
комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, 
Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування 
звітність за останній звітний період.

11. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквіда-
ційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, за-
безпечує його затвердження учасниками юридичної особи, су-
дом або органом, що прийняв рішення про припинення юри-
дичної особи, та забезпечує подання органам доходів і зборів.

12. Майно юридичної особи, що залишилося після задово-
лення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, 
єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та іншими коштами, що належить сплатити до 
державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду Украї-
ни, фондів соціального страхування), передається учасникам 
юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими до-
кументами юридичної особи або законом.
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Згідно із ст. 112 ЦКУ, вимоги кредиторів юридичної особи 
задовольняються у такій послідовності:

– у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшко-
дування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заста-
вою чи іншим способом;

– у другу чергу задовольняються вимоги працівників, 
пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про пла-
ту за використання результату його інтелектуальної, творчої 
діяль ності;

– у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, 
зборів (обов’язкових платежів);

– у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
Вимоги кредиторів однієї черги задовольняються пропо-

рційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.
Перелічена у ст. 112 ЦКУ черговість задоволення вимог 

кредиторів є загальною. Щодо окремих видів суб’єкта господа-
рювання вони передбачені спеціальним законодавством. На-
приклад, у ч. 1 ст. 89 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» від 17.09.2008 р. № 514-VI передбачено, що в разі лікві-
дації неплатоспроможного АТ, окрім зазначених, вимоги його 
кредиторів та акціонерів задовольняються у такій послідов-
ності:

– у першу чергу – виплати нарахованих, але не виплаче-
них дивідендів за привілейованими акціями;

– у другу чергу – виплати за привілейованими акціями, 
які підлягають викупу;

– у третю чергу – виплати ліквідаційної вартості при-
вілейованих акцій;

– у четверту чергу – виплати за простими акціями, які 
підлягають викупу;

– у п’яту чергу – розподіл майна між акціонерами – влас-
никами простих акцій товариства пропорційно до кількості 
належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного за-
доволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
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На завершальному етапі ліквідаційна комісія зобо в’язана 
передати відповідним архівним установам документи, що під-
лягають обов’язковому зберіганню. 

У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог 
кредитоpa або ухилення від їх розгляду кредитор має право до 
затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звер-
нутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішен-
ням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за раху-
нок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встанов-
леного ліквідаційною комісією для їх пред’явлення, задоволь-
няються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що зали-
шилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених сво-
єчасно. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною ко-
місією, якщо кредитор у місячний строк після одержання 
повідом лення про повну або часткову відмову у визнанні його 
вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні 
яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимо-
ги, які не задоволені через відсутність майна юридичної осо-
би, що ліквідується, вважаються погашеними.

Варто зазначити, що правила ліквідації окремих видів 
юридичних осіб встановлюються законодавством, що регулює 
їх діяльність (наприклад, особливості ліквідації банків вста-
новлюються Законом України «Про банки і банківську діяль-
ність»). Порядок припинення юридичної особи у зв’язку з ви-
знанням її господарським судом банкрутом врегульовано За-
коном України «Про відновлення платоспроможності боржни-
ка або визнання його банкрутом».

Доволі складною видається ліквідація державних підпри-
ємств, а саме – зв’язок такої процедури з державною таєм-
ницею. Суть проблеми зумовлена правовими імперативами, 
які регламентують діяльність таких суб’єктів господарюван ня 
та процедури їх ліквідації. По-перше, особа, призначена від-
повідальною у цій процедурі за певну ділянку роботи, пови-
нна мати відповідний допуск до інформації, що становить дер-
жавну чи комерційну таємницю. У ст. 20 Закону України від 
21.01.1994 р. № 3855-XII «Про державну таємницю» встанов-
лено, що органи державної влади, місцевого само врядування, 



258

інші суб’єкти здійснюють діяльність, пов’язану із державною 
таємницею, після отримання ними з СБУ спеціального дозво-
лу. До таких суб’єктів згаданий нормативно-правовий акт не 
відносить учасників ліквідаційної процедури. Усунення цієї 
прогалини дасть змогу учасникам процедури ліквідації пред-
ставляти інтереси суб’єкта господарювання у суді, при укла-
данні мирової угоди з кредиторами чи процедурі санації. Чин-
не українське законодавство містить лише загальний план 
і послідовність ліквідації, а, крім того, чимало особливос-
тей, пов’язаних із специфікою діяльності або організаційно-
правовою формою юридичної особи (АТ, страхових компаній, 
банків тощо).

Отже, незважаючи на відсутність законодавчого закріп-
лення поняття «ліквідація», можемо із загальних ознак цьо-
го поняття, дати таке визначення: ліквідація – це одна із форм 
припинення юридичної особи. Ліквідація юридичних осіб 
здійснюється без переходу прав i обов’язків підприємства, що 
ліквідується, до інших осіб, тобто без правонаступництва.

Слід також зауважити, що умови реорганізації та припи-
нен ня окремих видів суб’єктів господарювання регулю ють ся 
окремими законами. Наприклад, щодо АТ, такі питання за до-
рученням загальних зборів ак ціо нерів вирішує наглядова рада, 
відповідно до Закону Ук раї ни «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. № 514-VI (ст.ст. 79–81). Беручи участь у злитті, 
поділі, виділенні або перетво ренні, наглядова рада розробляє 
умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (ви-
ділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, 
що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або пере-
творенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цін-
них паперів, а також суми можливих грошових виплат акціо-
нерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприєм-
ницьким товариством-правонаступником власникам інших, 
крім простих акцій, цінних паперів АТ, діяльність якого при-
пиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які 
пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
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4) інформацію про запропонованих осіб, які стануть поса-
довими особами товариства у підприємницькому товаристві-
правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поді-
лу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати та-
ким особам винагороди чи компенсації.

Наглядова рада АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, 
поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для ак-
ціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднан-
ня) або план поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення 
повин не містити економічне обґрунтування доцільності злит-
тя, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік ме-
тодів, що застосовувалися для оцінки вартості майна това-
риства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших 
цінних паперів АТ.

Наглядова рада АТ з кількістю акціонерів – власників про-
стих акцій більше 100 осіб, що бере участь у злитті, приєднан-
ні, поділі або виділі, повинна отримати висновок незалежного 
експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднан-
ня, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо 
обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для 
оцінки вартості майна кожного з АТ і обчислення коефіцієн тів 
конвертації акцій та інших цінних паперів.

Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, які 
беруть участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетво-
ренні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься 
пи тання про затвердження умов договору про злиття (приєд-
нання), плану поділу (виділу, перетворення), передаваль-
ного акта, повинні охоплювати: проект договору про злиття 
(приєд нання), план поділу (виділу, перетворення); пояснен-
ня до умов договору про злиття (приєднання) або план поді-
лу (виділу, перетворення); висновок незалежного експерта 
щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у разі злит-
тя (приєд нання) – річну фінансову звітність інших товариств, 
що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

За поданням наглядової ради загальні збори кожного АТ, 
що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетво-
ренні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднан-
ня, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження 
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умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виді-
лу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєд-
нання та перетворення) або розподільного балансу (в разі по-
ділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвер-
дження загальними зборами кожного із зазначених товариств, 
повинні бути ідентичними.

Кількість голосів, необхідних для затвердження загальни-
ми зборами проміжних документів реорганізації (передаваль-
ного (розподільного) акта, проекта статуту, порядку конвер-
тації тощо), необхідно передбачити в статуті товариства. Про 
реорганізацію АТ зобов’язане повідомити про прийняття рі-
шення щодо припинення кожну фондову біржу, на якій воно 
пройшло процедуру лістингу.

Відповідно до чч. 1–3 ст. 84 Закону України «Про акціонер-
ні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, приєднання АТ ви-
знається припинення акціонерного товариства (кількох това-
риств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом 
усього свого майна, прав та обов’язків іншому АТ – право-
наступнику.

Наглядова рада кожного АТ, що бере участь у приєднанні, 
виносить на затвердження загальними зборами питання про 
приєднання та про затвердження договору про приєднання. 
Наглядова рада товариства, що приєднується, також виносить 
на затвердження загальних зборів акціонерів питання про за-
твердження передавального акта. Спільні загальні збори АТ, 
що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення про вне-
сення змін до статуту товариства, до якого здійснюється при-
єднання, та у разі потреби з інших питань.

Поділом АТ визнається припинення акціонерного 
товарист ва з передачею всього його майна, прав та обов’язків 
двом чи більше новим АТ – правонаступникам згідно з розпо-
дільним балансом.

У разі виділу з АТ іншого суб’єкта господарювання, відпо-
відно до ст. 86 Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. № 514-VI, наглядова рада АТ, з якого здійснюєть-
ся виділ, виносить на затвердження загальних зборів акціоне-
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рів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення но-
вого товариства (товариств), конвертацію частини акцій то-
вариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного то-
вариства (розподіл акцій створюваного товариства серед ак-
ціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або при-
дбання акцій створюваного товариства самим товариством, з 
якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розпо-
ділу та/або придбання), затвердження розподільного балан-
су. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюєть-
ся виділ, ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови ви-
ділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію 
частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції 
створюваного товариства (розподіл акцій створюваного това-
риства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється ви-
діл, та/або придбання акцій створюваного товариства товари-
ством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конверта-
ції (розподілу та/або придбання), затвердження розподільно-
го балансу. Загальні збори акціонерів кожного створюваного 
АТ ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення 
органів товариства.

Перетворенням АТ, відповідно чч. 1 і 4 ст. 87 Закону ви-
знається зміна організаційно-правової форми АТ з його при-
пиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків під-
приємницькому товариству-правонаступнику згідно з пере-
давальним актом. Розподіл часток (паїв) під приєм ницького 
товариства-правонаступника відбувається із збереженням 
співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у 
статутному капіталі АТ, що перетворилося. Не підлягають об-
міну акції товариства, що пере творюється, викуплені цим то-
вариством, які на дату прийняття рішення про припинення 
товариства шляхом перетворення не продані та/або не ану-
льовані відповідно до цього Закону. Такі акції підлягають ану-
люванню в порядку, встановленому НКЦПФР.

Отже, до вимог про припинення (ліквідацію) юридичної 
особи, крім випадків, передбачених у ст. 247 ГКУ, а також за 
умов, якщо справа не підсудна адміністративним судам, засто-
совуються загальні строки позовної давності тривалістю у три 
роки.
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§ 2. Поняття, суб’єкти та підстави банкрутства
Однією з юридичних підстав ліквідації суб’єкта господа-

рювання є банкрутство як явище, що має економіко-правовий 
характер. Із економічного погляду, банкрутство – це неспро-
можність продовження суб’єктом господарської діяльності 
внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковос-
ті. Суб’єкт має стільки боргів перед кредиторами, зобов’язань 
перед бюджетом і невиплаченої зарплати, що коли їхні вимо-
ги будуть пред’явлені у визначені для цього строки, то май-
на суб’єкта, активів у ліквідній формі не вистачить для їх за-
доволення. Юридичний аспект банкрутства полягає насам-
перед у тому, що у суб’єкта є кредитори, тобто особи, які ма-
ють підтверджені документами майнові вимоги до нього як до 
боржника. Це майнові правовідносини банкрутства, здійснен-
ня яких у встановленому законом порядку може призвести до 
ліквідації суб’єкта господарювання.

Підстави та порядок визнання суб’єкта господарювання 
банкрутом встановлені у ГКУ (ст.ст. 209–215) і Законі України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнан-
ня його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII (далі – Закон).

Згідно з ч. 2 ст. 209 ГКУ, банкрутством вважається нездат-
ність боржника відновити свою платоспроможність та за-
довольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як че-
рез застосування визначеної судом ліквідаційної процедури. 
З порівняльного аналізу назви ст. 209 ГКУ – «Неспроможність 
суб’єкта підприємництва» і змісту цієї статті можна зроби-
ти висновок, що законодавець вживає терміни «нездатність» 
і «неспроможність» як тотожні. Своєю чергою, неплато-
спроможність – це неспроможність суб’єкта господарської 
діяль ності виконати після настання встановленого строку їх 
сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, зокрема по 
за робітній платі, а також виконати зобов’язання щодо сплати 
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, не інакше як через відновлення платоспромож-
ності. Цим також підкреслюється економічний і правовий ха-
рактер банкрутства.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону, банкрутство – це ви-
знана господарським судом неспроможність боржника від-
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новити свою платоспроможність та задовольнити ви знані 
судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування 
ліквідацій ної процедури, наслідком якої є ліквідація (припи-
нення) діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, визна-
ного судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задо-
волення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу 
його майна.

Сторонами у справах про банкрутство є кредитори та 
боржник. Після прийняття господарським судом постанови 
про визнання боржника банкрутом боржник набуває стату-
су банкрута. Кредиторами у справі про банкрутство можуть 
бути будь-які юридичні або фізичні особи, які мають відповід-
но до законодавства підтверджені доказами грошові вимоги 
до боржника, вимоги щодо виплати заробітної плати, а також 
щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), вклю-
чаючи кредиторів, вимоги яких повністю або частково забез-
печені заставою.

Кредитори у справі про банкрутство є таких категорій:
– конкурсні кредитори – кредитори за вимогами до 

борж ника, які виникли до порушення провадження у справі 
про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою май-
на боржника. До конкурсних кредиторів належать також кре-
дитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок право-
наступництва за умови виникнення таких вимог до порушен-
ня провадження у справі про банкрутство;

– поточні кредитори – кредитори за вимогами до борж-
ника, які виникли після порушення провадження у справі про 
банкрутство;

– кредитори за вимогами про виплату заробітної плати, 
аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та жит-
тю громадян, авторської винагороди. До цієї категорії нале-
жать кредитори, чиї вимоги до боржника виникли і до, і після 
порушення провадження у справі про банкрутство;

– кредитори, вимоги яких забезпечено заставою майна 
боржника;

– забезпечені кредитори боржника не є стороною у спра-
ві про банкрутство, втім їх вимоги вносяться окремо до реє-
стру вимог кредиторів.
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Кредиторами можуть бути органи державної фіскальної 
служби та інші державні органи, що здійснюють контроль 
за правильністю та своєчасністю справляння податків і збо-
рів (обов’язкових платежів). При проведенні процедур бан-
крутства інтереси всіх кредиторів у справі представляють 
збори кредиторів або обраний ними комітет кредиторів (ст. 26 
зако ну).

Боржник у справі про банкрутство – це суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, який неспроможний виконати протягом 
трьох місяців свої грошові зобов’язання після настання вста-
новленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рі-
шенням, що набрало законної сили, та постановою про від-
криття виконавчого провадження, якщо інше не передбаче-
но цим Зако ном встановленого строку їх сплати. Ним може 
бути будь-яка фізична особа-підприємець чи юридична осо-
ба, стосовно якої за наявності підстав, передбачених Законом, 
господарсь ким судом порушено провадження у справі про 
банкрутство. Законодавством встановлено певні обмеження 
щодо порушення провадження у справі про банкрутство чи 
застосуван ня перед бачених Законом процедур стосовно окре-
мих суб’єктів. Так, боржником не можуть бути відокремле-
ні структурні підроз діли юридичної особи (філії, представни-
цтва, відділення тощо).

Положення цього Закону не застосовуються до юридич-
них осіб-казенних підприємств, тобто вони не можуть бути 
визнані банкрутами, а також на фізичних осіб-не підприєм-
ців. Зокрема у разі подання заяви про порушення проваджен-
ня у справі про банкрутство казенних підприємств господар-
ські суди відмовляють у прийнятті таких заяв із посиланням 
на ч. 3 ст. 209 ГКУ, ч. 5 ст. 2 Закону.

Cучасне законодавство містить такі ознаки неплатоспро-
можності боржника: характер грошових зобов’язань; базо-
вий розмір грошових вимог; безспірність вимог; строк не-
сплати; наявність виконавчого провадження. Відпо відно 
до Закону, грошове зобов’язання – це зобов’язання боржни-
ка сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до 
цивільно-правового правочину (договору) та на інших під-
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ставах, передбачених законодавством України. До грошових 
зобов’язань належать також:

– зобов’язання щодо сплати податків, зборів (обо в’яз-
кових платежів), страхових внесків на загальнообов’яз кове 
державне пенсійне та інше соціальне страхування; 

– зобов’язання, що виникають унаслідок неможливос-
ті виконання зобов’язань за договорами зберігання, підряду, 
найму (оренди), ренти тощо, та які мають бути виражені у гро-
шових одиницях.

До складу грошових зобов’язань боржника не включають-
ся неустойка (штраф, пеня) й інші фінансові санкції, визна-
чені на дату подання заяви до господарського суду, а також 
зобов’язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди жит-
тю та здоров’ю громадян, зобов’язання з виплати авторської 
винагороди, зобов’язання перед засновниками (учасниками) 
боржника-юридичної особи, що виникли з такої участі.

Справа про банкрутство порушується господарським су-
дом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до борж-
ника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних роз-
мірів заробітної плати. Безспірні вимоги кредиторів – це гро-
шові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що 
набрало законної сили, і постановою про відкриття виконав-
чого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства 
здійснюється списання коштів з рахунків боржника. Отже, 
саме лише судове рішення за відсутності виданого на його під-
ставі виконавчого документа та постанови органу Державної 
виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження 
не може бути підтвердженням безспірності грошових вимог. 
Що ж до безспірності грошових вимог ініціюючого кредитора-
органу доходів і зборів, то враховуючи, що стягнення з рахун-
ків боржника-юридичної особи коштів у рахунок погашення 
податкового боргу здійснюється відповідно до умов і поряд-
ку, визначених ПКУ, доказами їх підтвердження є рішення суду 
про стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу, 
що набрало законної сили, інкасовані доручення для примусо-
вого стягнення коштів у дохід бюджету в рахунок по гашення 
податкового боргу та докази вжиття відповідних заходів щодо 
отримання заборгованості за процедурою, передбаченою ПКУ.
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Окрім суб’єктів, у вирішенні справ про банкрутство беруть 
участь такі учасники провадження у справі про банкрутство:

– арбітражний керуючий (розпорядник майна, керую-
чий санацією, ліквідатор);

– власник майна (орган, уповноважений управляти май-
ном) боржника;

– Фонд державного майна України і державний орган з 
питань банкрутства – у разі порушення провадження щодо 
державних підприємств-боржників, або підприємств, частка 
державного майна в статутному капіталі яких перевищує 50 
відсотків;

– представник органу місцевого самоврядування – щодо 
комунальних підприємств-боржників;

– представник працівників боржника (особа, уповнова-
жена загальними зборами трудового колективу боржника з 
правом дорадчого голосу), інші особи, які беруть участь у про-
вадженні справи про банкрутство.

Арбітражний керуючий – фізична особа, призначена гос-
подарським судом у встановленому порядку в справі про бан-
крутство як розпорядник майна, керуючий санацією або лікві-
датор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесе-
ні до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 97 Закону України «Про бан крутство», 
арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим са-
нацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який 
має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи 
за фахом не менше трьох років або одного року на керівних по-
садах після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання 
та стажування протягом шести місяців у порядку, встановле-
ному державним органом з питань банкрутства, володіє дер-
жавною мовою та склав кваліфікаційний іспит. Арбітражний 
керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквіда-
тор) має посвідчення та печатку, опис і порядок використан-
ня яких встановлює Державний орган з питань банкрутства.

На підприємствах, що провадять діяльність, пов’язану з 
державною таємницею, арбітражний керуючий (розпорядник 
майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен мати допуск 
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до державної таємниці, а в разі його відсутності – отримати та-
кий допуск у встановленому законодавством порядку.

Не може бути арбітражним керуючим (розпорядником 
майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа:

1) яка визнана судом обмежено дієздатною або недіє-
здатною;

2) яка має судимість за вчинення корисливих злочинів;
3) яка не здатна виконувати обов’язки арбітражного ке-

руючого за станом здоров’я;
4) якій заборонено обіймати керівні посади;
5) якій відмовлено в наданні допуску до державної таєм-

ниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення за-
конодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий 
допуск є необхідним для виконання обов’язків, у разі якщо з 
часу такої відмови або скасування пройшло менше року.

Згідно із Положенням про автоматизовану систему з від-
бору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у 
справах про банкрутство, затвердженим Постановою Плену-
му Вищого господарського суду України від 14.07.2016 р. № 8, 
відбір кандидатів на призначення арбітражного керуючого у 
справах про банкрутство здійснюється автоматизованою сис-
темою з додержанням принципів черговості, вірогідності, рів-
ної кількості справ про банкрутство, з урахуванням наванта-
ження кожного арбітражного керуючого, а також спеціалізації 
за видами економічної діяльності та організаційно-правових 
форм господарювання боржника, обраної арбітражним керу-
ючим згідно з поданим ним повідомленням про участь в авто-
матизованому відборі, особливостей провадження у справах 
про банкрутство окремих суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті (страховиків, професійних учасників ринку цінних паперів 
та інститутів спільного інвестування, а також державних під-
приємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка 
державної власності перевищує 50 відсотків), підприємств, до 
яких у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачан-
ня природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо 
сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний 
газ, а також вимог законодавства про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом.
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Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) 
борж ника. Одним із наслідків здійснення процедури банкрут-
ства є обмеження повноважень власника стосовно управлін-
ня та розпорядження майном. У процедурі розпорядження 
майном господарський суд має право відсторонити керівника 
боржника від посади та покласти виконання його обов’язків 
на розпорядника майна. Так само з дня винесення ухвали про 
санацію керівник боржника відсторонюється від посади й 
управління боржником переходить до керуючого сана цією. 
Водночас припиняються повноваження органів управління 
боржника – юридичної особи, повноваження органів управ-
ління передаються керуючому санацією. 

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції Украї-
ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
02.07.2014 р. № 22, Міністерство юстиції України є державним 
органом з питань банкрутства.

Діяльність державного органу з питань банкрутства 
спря мована на організацію системи підготовки та видачу сві-
доцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керу-
ючого, здійснення контролю за діяльністю призначених госпо-
дарським судом арбітражних керуючих, підготовку та затвер-
дження типових документів щодо проведення процедур бан-
крутства. Державну політику щодо запобігання банкрутству, 
а також забезпечення умов реалізації процедур відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
стосовно державних підприємств та підприємств, у статутно-
му фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсо-
тків, відповідно до ч. 1 ст. 214 ГКУ, здійснює державний орган з 
питань банкрутства. Водночас державний орган з питань бан-
крутства не вправі втручатися в процедуру банкрутства. Його 
функції спрямовані на створення необхідних умов для діяль-
ності арбітражних керуючих та інших учасників справи про 
банкрутство, а також ведення контролю за такою процеду-
рою, насамперед процедурою банкрутства державних підпри-
ємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка дер-
жавної власності перевищує п’ятдесят відсотків.

Фонд державного майна України та державний орган з пи-
тань банкрутства беруть участь у провадженні у справах про 
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банкрутство у разі порушення провадження щодо державних 
підприємств – боржників, або підприємств, частка державно-
го майна в статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків. 
А представник органу місцевого самоврядування – щодо кому-
нальних підприємств-боржників. 

Представник працівників боржника – особа, уповноважена 
загальними зборами, на яких присутні не менш як три чверті 
від штатної чисельності працівників боржника або відповід-
ним рішенням первинної профспілкової організації боржника, 
представляти їх інтереси при проведенні процедур банкрут-
ства з правом дорадчого голосу. Варто зауважити, що Закон не 
визначає конкретних повноважень представника працівників 
боржника. За загальним правилом, представник працівників 
боржника бере участь у зборах кредиторів і в роботі комітету 
кредиторів з правом дорадчого голосу. Водночас при вирішен-
ні питань погашення заборгованості по заробітній платі, змі-
ни умов праці, скорочення чисельності працю ючих необхідно 
враховувати думку представника працівників боржника. 

Підставою для порушення і розгляду господарським судом 
справи про банкрутство суб’єкта підприємництва-боржника з 
ініціативи кредитора є такі умови:

1) боржник неспроможний виконати свої грошові зобо-
в’язання перед кредитором упродовж трьох місяців після на-
стання встановленого строку їх сплати;

2) грошові вимоги кредиторів до боржника повинні бути 
безспірними, які підтверджені судовим рішенням, що набрало 
законної сили, та постановою про відкриття виконавчого про-
вадження;

3) досягнення сукупної заборгованості боржником за без-
спірними вимогами кредитора кредиторів до боржника ста-
новлять не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати.

Позасудовою процедурою, яку може розпочати борж-
ник, є санація боржника до порушення справи про банкрут-
ство – система заходів щодо відновлення платоспроможнос-
ті боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціо-
нер) борж ника, власник майна (орган, уповноважений управ-
ляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з 
метою запобіган ня банкрутству боржника шляхом вжиття 
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організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, 
технічних, фінан сово-економічних, правових заходів відповід-
но до законодавства до порушення провадження у справі про 
банкрутство (ст. 5 Закону). 

Варто зазначити, що «рейдери» можуть скуповувати бор-
ги АТ і пред’являти їх сукупно. У разі, якщо АТ не зможе по-
гасити всі борги, виникають підстави для початку процедури 
банкрутства або досудової санації. При вказаних процедурах 
АТ не підконтрольне власнику, а лише арбітражному керуючо-
му (зокрема керуючому санацією). Останнього «рейдери» мо-
жуть підкупити.

О. А. Бєліков указує, що «рейдер» не може здійснити захо-
плення об’єкта, якщо його корпоративна історія бездоганна, і 
немає ані найменших причин для судових позовів. Варто пого-
дитись із юристом, оскільки, якщо в АТ буде бездоганна корпо-
ративна історія, то у такому випадку «рейдери» не матимуть 
підстав для вчинення захоп лення34.

І. Г. Андрущенко зазначає, що з метою запобігання здій-
сненню недружнього поглинання та злиття підприємств, за-
сновникам необхідно впровадити систему контролю за креди-
торською заборгованістю. На підприємстві повинна бути ство-
рена ефективна система контролю за кредиторською заборго-
ваністю35. Варто погодитися із науковцем та ввести на підпри-
ємстві ефективну систему контролю за кредиторською забор-
гованістю, яка убезпечить власника контрольного пакету ак-
цій від протиправних захоплень АТ через наявну кредитор-
ську заборгованість. Вважаємо необхідно мати всі документи, 
які можуть спростувати інформацію про неіснуючі борги АТ, 
або борги, які АТ уже погасило. Також необхідно мати у резер-
ві кошти для виплати боргів, які можуть пред’явити «рейде-
ри». Якщо ж у АТ немає коштів для погашення кредитів, то по-
трібно з банком проводити пере мови та у письмовому вигля-

_____________________________________________

34 Бєліков О. А. Рейдерство в Україні – реалії сьогодення / О. А. Бєліков // 
Юридичний журнал. – 2007. – № 4 (85). – С. 105.

35 Андрущенко І. Г. Заходи щодо запобігання недружньому поглинанню та 
злиттю підприємств у державі / І. Г. Андрущенко // Південноукраїнський 
правничий часопис. – 2009. – № 4. – С. 97.
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ді закріпити угоду про реструктуризацію заборгованості. Не-
обхідно керівниц тву АТ слідкувати за наявністю у суді справ, 
стороною в яких є товариство та чи не ведеться розгляд спра-
ви без участі товариства. Також «рейдери» можуть ініцію вати 
процедуру банкрутства АТ. На нашу думку, щоб уникнути ого-
лошення «рейдерами» АТ банкрутом з привласненням його 
активів, необхідно мати у резерві кошти для виплати кредиту. 
Якщо вказаних коштів у резерві немає, то необхідно проводи-
ти перемови з банком про укладення угоди про реструктури-
зацію заборгованості або ж відтермінування виплати коштів 
за заборгованістю. Також варто брати кошти у кредит в уста-
новах, з якими є певні зв’язки, які зможуть на будь-який строк 
відтермінувати виплату по заборгованості36.

Господарський суд не пізніше п’яти днів із дня надходжен-
ня заяви про порушення справи про банкрутство відмовляє її 
у прийнятті, якщо справа не підсудна цьому господарському 
суду; стосовно заявника вже порушена справа про банкрутство; 
юридичну особу-боржника або фізичну особу-підприємця при-
пинено в уставленому законом порядку; до боржника заявлені 
вимоги, які не є безспірними; вимоги кредитора повністю за-
безпечені заставою майна боржника; господарським судом за-
тверджений план санації боржника до порушення проваджен-
ня у справі про банкрутство; з інших передбачених ст. 62 Гос-
подарського процесуального кодексу України (далі – ГПКУ) об-
ставин з урахуванням вимог цього Закону.

§ 3. Стадії провадження у справі про банкрутство
Насамперед слід зазначити, що встановити неплато  спро-

мож ність боржника і визнати його банкрутом може тільки 
господарський суд. Справи, які розглядають у господарсь-
ких судах, є великими за обсягом та потребують ґрунтовно го 
вивчен ня і дослідження матеріалів. Враховуючи суттєві особ-
ливості практики розгляду справ про банкрутство (значний 
_____________________________________________

36 Туркот О. А. Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх 
майно та органи управління: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. А. Тур-
кот. – Кривий Ріг, 2015. – С. 125–126.
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обсяг справ, складність процесуального механізму, необхід-
ність системи арбітражного управління для виконання проце-
дур, чимала кількість колізійних аспектів тощо), В. В. Джунь 
обґрунтовує доцільність створення вузькоспеціалізованих су-
дів з юрисдик цією розгляду виключно справ про банкрутство, 
але в структурі судів господарської (комерційної) юрисдик-
ції37. Слід зазначити, що нині процесуальний захист АТ від по-
сягань на їх майно та органи управління здійснюється не лише 
у межах господарських судів. Так само і діяльність спеціалізо-
ваних судів можлива тільки у межах господарських судів. Хоча 
через різні суб’єктивні причини відбуваються напади на сис-
тему господарських судів, проте вона нині є усталеною, такою, 
що майже без серйозних нарікань працювала декілька десяти-
літь, спирається на норми кодифікованих актів господарсько-
го і матеріального, і процесуального законодавства. Ця систе-
ма наразі є оптимальною для України, а тому, якщо і потребує 
втручання, то шляхом часткового коригування, а не радикаль-
ного змінення38.

Провадження у справах про банкрутство є самостійним 
видом господарського судочинства з урахуванням особли-
востей, установлених ст.ст. 4¹, 12 ГПКУ. Крім того, таке прова-
дження обов’язково відбувається з урахуванням особливос-
тей, встановлених Законом України «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом» від 
14.05.1992 р. № 2343-XII. Цей Закон містить достатню кіль-
кість положень, що регламентують діяльність господарсько-
го суду щодо застосування норм матеріального та процесуаль-
ного права, положень організаційно-процедурного характеру, 

_____________________________________________

37 Джунь В. В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодав-
ства України про банкрутство: автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня докт. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-
процесуальне право» / В. В. Джунь. – К., 2009. – С. 5.

38 Деревянко Б. В. Важливість функціонування усталеної оптимальної систе-
ми господарських судів в Україні / Б. В. Деревянко // 10 років застосуван-
ня Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдо-
сконалення кодифікації: зб. доповідей наук. – практ. конф. (м. Київ, 14 лис-
топада 2014 р.) / голова ред. кол. О. П. Подцерковний. – Одеса: Юридична 
література, 2014. – С. 345–349, С. 348–349.
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які застосовуються до неплатоспроможного боржника та по-
діляються на судові та позасудові стадії (процедури).

Зокрема провадження у справі про банкрутство склада-
ється з таких стадій:

1. Порушення провадження у справі про банкрутство від-
бувається протягом п’яти днів із дня надходження відповід-
ної заяви та комплекту передбачених ст. 16 Закону докумен-
тів, про що суддя господарського суду виносить ухвалу про по-
рушення провадження у справі про банкрутство, яка направ-
ляється заінтересованим особам (сторонам державному орга-
ну з питань банкрутства). Така ухвала набуває законної сили з 
моменту її винесення.

В ухвалі про порушення провадження у справі про бан-
крут ство зазначається про: порушення провадження у справі 
про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; вве-
дення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введен ня 
процедури розпорядження майном; призначення розпорядни-
ка майна, встановлення розміру оплати його послуг та джерела 
сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів 
шляхом заборони боржнику власнику майна (органу, уповно-
важеному управляти майном) боржника приймати рішення 
щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати 
основні засоби та предмет застави; строк подан ня розпоряд-
ником майна до господарського суду відомос тей про резуль-
тати розгляду вимог кредиторів, який не може пере вищувати 
місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого 
засідання суду; дату складення розпорядником майна реє стру 
вимог кредиторів та подання його затвердження до господар-
ського суду, яка не може бути пізніше міся ця та двадцяти днів 
після дати проведення підготовчого засідання суду; дату по-
переднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше двох 
місяців та десяти днів, а в разі великої кількості кредиторів – 
не пізніше трьох місяців після дати прове дення підготовчого 
засідання суду; строк проведення розпорядником майна ін-
вентаризації майна боржника, який не може пере вищувати 
двох місяців, а в разі значного обсягу майна – трьох місяців піс-
ля дати проведення підготовчого засідання суду.
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2. Із метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які вия-
вили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюєть-
ся офіційне оприлюднення оголошення про порушення спра-
ви про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господар-
ського суду України в мережі Інтернет. Таке оголошення має 
містити повне найменування боржника, його поштову адресу, 
банківські реквізити, найменування та адресу господарсько-
го суду, номер справи, відомості про розпорядника майна, гра-
ничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимо-
гами до боржника. Господарський суд в ухвалі про порушен-
ня справи про банкрутство може зобов’язати боржника про-
вести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, госпо-
дарський суд може призначити проведення аудиту за рахунок 
кредитора (кредиторів) лише за згодою останнього (остан-
ніх). Проте зау важимо, що відсутність аудиторського висно-
вку не перешкоджає провадженню у справі про банкрутство.

Ухвала про порушення провадження у справі про банкрут-
ство не пізніше трьох днів з дня її винесення над силаєть ся 
боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які бе-
руть участь або мають взяти участь у цій справі (власнику 
майна, органу, уповноваженого управляти майном боржни-
ка, тощо), органу державної фіскальної служби, місцевому за-
гальному суду, органу державної виконавчої служби за місце-
знаходженням (місцем проживання) боржника.

У разі вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредито-
рів копія ухвали надсилається установам, що здійснюють об-
лік нерухомого та рухомого майна (органам державної реє-
страції речових прав, державним нотаріальним конторам, ор-
ганам державної автомобільної інспекції місцезнаходженням 
(місцем проживання)) боржника тощо, установам банків, що 
обслуговують рахунки боржника, незалежним реєстраторам, 
особам, які ведуть облік цінних паперів, що належать боржни-
ку (зберігачу, депозитарію, утримувачу), а також установі, що 
веде державні реєстри обтяжень майна.

Одночасно з порушенням провадження у справі про бан-
крутство, вводиться мораторій на задоволення вимог креди-
торів, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухва-
ла є підставою для зупинення виконавчого провадження. Про 
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запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє 
органи державної виконавчої служби за місцезнаходженням 
(місцем проживання) боржника та знаходженням його майна. 
Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів), 
відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону, забороняється: стягнення на 
підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові 
вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення 
здійснюється в судовому або позасудовому порядку відповід-
но до законодавства, крім випадків перебування виконавчого 
провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошо-
вих сум (у тому числі одержані від продажу майна боржника), 
перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднен-
ня інформації про продаж, а також у разі звернення стягнен-
ня на заставлене майно та виконання: рішень у немайнових 
спорах; забороняється виконання вимог, на які поширюється 
мораторій; не нараховується неустойка (штраф, пеня), не за-
стосовуються інші фінансові санкції невиконання чи неналеж-
не виконання зобов’язань із задоволення всіх вимог, на які по-
ширюється мораторій; зупиняється перебіг позовної давнос-
ті на період дії мораторію; не застосовується індекс інфляції 
за весь час прострочення виконання грошового зобов’язання, 
три проценти річних від простроченої суми тощо. Дія морато-
рію припиняється з дня припинення провадженя у справі про 
банкрутство.

3. Підготовче засідання господарського суду у справі про 
банкрутство проводиться за участю сторін і має на меті ви-
значення обґрунтованості вимог кредиторів і заперечень 
боржника (якщо такі будуть) на підставі оцінки поданих до-
кументів та пояснень сторін. За результатами цього засідання 
виноситься ухвала, якою на заявника покладається обов’язок 
подати до офіційних друкованих органів (газет «Голос Украї-
ни» або «Урядовий кур’єр» друкованих видань обласної ради 
за місцем знаходжень боржника) оголошення про порушен-
ня справи про банкрутство; зупиняється процес приватизації 
до припинення провадження у справі про банкрутство (якщо 
боржник – державне підприємство, щодо якого прийнято рі-
шення про приватизацію).
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Окрім того, ухвалою визначаються: розмір вимог кредито-
рів, які подали заяву про порушення справи про банкрутство; 
дата складення розпорядником майна реєстру вимог кредито-
рів; дата попереднього засідання суду (не пізніше трьох міся-
ців після проведення підготовчого засідання суду); дата скли-
кання перших загальних зборів кредиторів (не пізніше трьох 
місяців і десяти днів після проведення підготовчого засідан-
ня суду); дата засідання суду, на якому буде винесено ухвалу 
про санацію боржника чи про визнання боржника банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури, чи про припинення прова-
дження у справі про банкрутство (не пізніше шести місяців піс-
ля дати проведення підготовчого засідання суду). В тих випад-
ках, коли при порушенні провадження у справі про банкрут-
ство не було введено процедуру розпорядження майном борж-
ника, це робиться у підготовчому засіданні та за значаєть ся у 
відповідній ухвалі.

4. Виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взя-
ти участь у санації боржника ( інвесторів). Протягом тридця-
ти днів від дня офіційного опублікування оголошення про по-
рушення справи про банкрутство конкурсні кредитори мають 
подати до господарського суду письмові заяви про грошові ви-
моги до боржника, а також документи, що їх підтверджують. 
Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення 
строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взага-
лі, – не розглядаються і вважаються погашеними, про що гос-
подарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр ви-
мог кредиторів. Зазначений строк є граничним і поновленню 
не підлягає.

Подавати заяви мають право всі кредитори, неза лежно 
від настання терміну виконання зобов’язань боржником. 
Кредитор-ініціатор порушення справи про банкрутство має 
право у цей же термін заявити додаткові вимоги до боржни-
ка, навіть якщо вони мають спірний характер. Кредитор, май-
нові вимоги якого забезпечені заставою, може заявити вимоги 
на суму, що не забезпечена заставою, або на суму різниці між 
вимогою та можливою виручкою від продажу предмета заста-
ви. Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в 
національній валюті України. Із заяв кредиторів (окрім грома-
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дян та державних органів), які звертаються з майновими ви-
могами до боржника (так само, як і з заяв кредиторів про пору-
шення справ про банкрутство), сплачується відповідно до За-
кону державне мито. Копії заяв та доданих до них документів 
кредитори надсилають боржнику. Боржник разом із розпоряд-
ником майна визнає їх або заперечує, про що розпорядник по-
відомляє заявників та суд. Визнані боржником вимоги вклю-
чаються розпорядником до реєстру вимог кредиторів.

Господарський суд розглядає вимоги кредиторів, щодо 
яких є заперечення боржника, за результатами чого може ви-
нести ухвалу про включення вимог кредиторів до реєстру. 
Після опублікування оголошення про порушення справи про 
банкрутство особи (фізичної та/або юридичної), які вияви-
ли бажання взяти участь у санації боржника (інвестори) пода-
ють розпоряднику майна письмові заяви про участь у санації 
боржника та свої пропозиції (план санації).

5. Попереднє засідання господарського суду проводиться 
не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засі-
дання суду.

На цьому засіданні господарський суд розглядає: вимоги 
кредиторів, щодо яких були заперечення боржника; призна-
чає дату проведення зборів кредиторів; призначає розпоряд-
ника майна (якщо він не був призначений); розглядає і затвер-
джує реєстр вимог кредиторів; відомості про кожного креди-
тора та розмір його грошових вимог; черговість їх задоволен-
ня, окремо – розмір неустойки. За наслідками засідання ви-
носиться ухвала. Ця ухвала є підставою для визначення кіль-
кості голосів, що належать кожному кредитору при прийнят-
ті рішень на зборах (комітеті) кредиторів. Копію ухвали госпо-
дарський суд направляє сторонам та іншим учасникам прова-
дження у справі про банкрутство, а також державному органу 
з питань банкрутства.

Збори кредиторів та комітет кредиторів. Протягом 
10 днів після винесення ухвали за результатами попереднього 
засідання господарського суду розпорядник майна по відомляє 
кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та ор-
ганізовує їх проведення. Учасниками зборів креди торів з пра-
вом вирішального голосу є кредитори, вимоги яких вклю чені 
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до реєстру вимог кредиторів. У зборах можуть брати участь 
представник працівників боржника та арбітражний керуючий 
з правом дорадчого голосу. Перші збори кредиторів є повно-
важними, якщо на них присутні кредитори, які мають не мен-
ше ніж дві треті голосів.

Наступні збори кредиторів вважаються повноважними у 
разі присутності на них кредиторів, які мають більше полови-
ни голосів, якщо всіх кредиторів було письмово повідомлено 
про час і місце проведення зборів.

Збори скликаються арбітражним керуючим з його ініціа-
тиви або з ініціативи кредиторів (комітету), сума вимог яких 
становить не менше 1/3 вимог, включених до реєстру, або за 
ініціативою 1/3 кількості голосів. Збори кредиторів на вимогу 
комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються ар-
бітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим сана-
цією, ліквідатором) протягом двох тижнів з дня надходження 
письмової вимоги про їх скликання. Збори кредиторів прово-
дяться за місцезнаходженням боржника.

На час дії процедур банкрутства збори кредиторів відкри-
тим голосуванням більшістю голосів обирають комітет креди-
торів у складі не більше ніж сім осіб. Згідно з ч. 8 ст. 27 Закону, 
до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рі-
шення про: обрання голови комітету; скликання зборів креди-
торів; підготовку та укладення мирової угоди; внесення про-
позицій господарському суду щодо продовження або скоро-
чення строку процедур розпорядження майном боржника чи 
санації боржника; звернення до господарського суду з клопо-
танням про відкриття процедури санації, визнання боржни-
ка банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, припинен-
ня повноважень арбітражного керуючого (розпорядника май-
на, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення но-
вого арбітражного керуючого (розпорядника майна, керую-
чого сана цією, ліквідатора); інші питання, передбачені Зако-
ном. У роботі комітету має право брати участь з правом дорад-
чого голосу арбітражний керуючий, представник працівників 
боржника та за необхідності – представник органу уповно-
важеного управляти майном боржника, представник органу 
місцевого самоврядування.
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Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів 
у строк, що не перевищує строку дії процедури розпоряджен-
ня майном, установленого відповідно до Закону, має право ви-
нес ти ухвалу про проведення санації боржника та призначен-
ня керуючого санацією.

6. Визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідацій-
ної процедури. Господарський суд, відповідно до ст. 37 Закону, 
виносить постанову про визнання боржника банкрутом і від-
криває ліквідаційну процедуру в таких випадках: клопотання 
кредиторів або інвесторів про визнання боржника банкрутом 
і відкриття ліквідаційної процедури; у разі відмови господар-
ського суду в затвердженні звіту керуючого санацією; непо-
дання звіту у встановлений строк; у встановлені судом стро-
ки не проведені розрахунки з кредиторами (після затверджен-
ня звіту керуючого санацією). У цій постанові господарський 
суд відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідато-
ра в порядку, передбаченому для керуючого санацією. Строк 
ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадця-
ти місяців. З дня прийняття господарським судом постанови 
про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури: підприємницька діяльність банкрута завершуєть-
ся закінченням технологічного циклу виготовлення продук-
ції у разі можливості її продажу; срок виконання всіх грошо-
вих зобов’язань банкрута та зобов’язань щодо сплати подат-
ків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що на-
став; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), 
процентів та інших економічних санкцій по всіх видах забор-
гованості банкрута; відомості про фінансове становище бан-
крута перестають бути конфіденційними чи становити комер-
ційну таємницю; укладення угод, пов’язаних з відчуженням 
майна банкрута чи передачею його майна третім особам, до-
пускається в порядку, передбаченому цим розділом; скасову-
ється арешт, накладений на майно боржника, визнаного бан-
крутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном та-
кого боржника. Накладення нових арештів або інших обме-
жень щодо розпорядження майном банкрута не допускаєть-
ся; вимоги за зобов’язаннями боржника, визнаного банкру-
том, що виникли під час проведення процедур банкрутства, 
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можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процеду-
ри протягом 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про 
визнання боржника банкрутом; виконання зобов’язань борж-
ника, визнаного банкрутом, здійснюється у порядку, передба-
ченому Законом для ліквідаційної процедури.

Із дня прийняття господарським судом постанови про 
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процеду ри припиняються повноваження органів управлін-
ня банкрута щодо управління банкрутом та розпоряджен-
ня його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керів-
ник банкрута звільняється з роботи у зв’язку з банкрутством 
підприєм ства, про що робиться запис у його трудовій книжці, 
а також припиняються повноваження власника (власників) 
майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше.

7. Припинення провадження у справі про банкрутство. 
Господарський суд, відповідно до ст. 83 Закону, припиняє про-
вадження у справі про банкрутство, якщо: боржник не внесе-
ний до ЄДР; подано заяву про визнання банкрутом ліквідова-
ної або реорганізованої (крім реорганізації у формі перетво-
рення) юридичної особи; затверджено мирову угоду; у прова-
дженні господарського суду є справа про банкрутство того ж 
боржника; затверджено звіт керуючого санацією боржника в 
порядку, передбаченому цим Законом; боржник виконав усі 
зобов’язання перед кредиторами; кредитори не висунули ви-
мог до боржника після порушення провадження у справі про 
банкрутство за заявою боржника; справа не підлягає розгляду 
в господарських судах України; господарським судом не вства-
новлені ознаки неплатоспроможності боржника, в інших ви-
падках, передбачених Законом.

Про припинення провадження у справі про банкрутство 
вноситься ухвала, у якій на підставі звіту керуючого санацією, 
мирової угоди, звіту ліквідатора та виконання всіх зобов’язань 
боржника має бути зазначено про те, що:

– вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені у 
встановлений строк або відхилені господарським судом, вва-
жаються погашеними;

– виконавчі документи за відповідними вимогами ви-
знаються такими, що не підлягають виконанню.



281

§ 4. Судові процедури, 
які застосовуються до боржника

У справі про банкрутство судові процедури регламенту-
ють порядок застосування до боржника спеціальних заходів, 
спрямованих на створення необхідних умов для відтворення 
його платоспроможності або ліквідації. Відповідно до ст. 7 За-
кону, господарський суд стосовно боржника застосовує такі 
судо ві процедури банкрутства:

1) розпорядження майном боржника;
2) санація (відновлення платоспроможності) боржника;
3) мирова угода;
4) ліквідація банкрута.
Процедура розпорядження майном боржника є однією з 

процедур, що застосовуються до боржника для відновлення 
його платоспроможності та недопущення погіршення його 
майнового стану.

Розпорядження майном боржника, згідно зі ст. 22 Закону, – 
це система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням 
і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення 
збереження та ефективного використання майнових активів 
боржника та проведення аналізу його фінансового становища, 
а також визначення оптимальної процедури (санації, майнової 
угоди, ліквідації) для задоволення в повному обсязі або част-
ково вимог кредиторів. Для проведення цієї про цедури в ухва-
лі про порушення провадження у справі або в прийнятій за 
резу льтатами підготовчого засідання господарський суд при-
значає розпорядника майна боржника. Розпорядником майна 
може бути призначена фізична особа, яка відповідно до судо-
вого рішення господарського суду забезпечує процедуру роз-
порядження майном. Він не може бути заінтересованою осо-
бою стосовно боржника та кредиторів (керівники, особи, що 
входять до складу органів управління боржника або креди-
тора, зокрема звільнені з роботи за рік до порушення спра-
ви, особи, які знаходяться у родинних стосунках із зазначени-
ми особами та підприємцем (фізичною особою)–боржником, а 
саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки.

Розпорядником не можуть призначатися особи, які: 
здійсню вали раніше управління боржником – юридичною 
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особою, за винятком випадків, коли з моменту усунення 
цієї особи пройшло не менше 3-х років; мають судимість за 
вчинення корисливих злочинів.

Розпорядник майна призначається господарським су-
дом із числа осіб, зареєстрованих державним органом з пи-
тань банкрутства як арбітражні керуючі, відомості про яких 
надаються в установленому-порядку Вищому господарсько-
му суду України. До повноважень розпорядника належить ве-
дення реєстру вимог кредиторів; повідомлення кредиторів 
про результати розгляду їхніх вимог; проведення інвентари-
зації майна боржника, розробки плану санації, звернення з по-
зовом про визнання недійсними правочинів (договорів), укла-
дених боржником, та ін. Під час здійснення своїх повноважень 
він зобов’язаний діяти добросовісно, розумно, враховувати ін-
тереси боржника та його кредиторів. За неналежне виконан-
ня своїх повноважень несе відповідальність відповідно до за-
конодавства України.

Після призначення розпорядника майна і до припинення 
процедури розпорядження майном органи управління борж-
ника не мають права без згоди розпорядника майна прийма-
ти рішення про:

– реорганізацію (злиття, приєднання, виділення, пере-
творення) і ліквідацію боржника;

– створення юридичних осіб або про участь в інших юри-
дичних особах;

– створення філій та представництв;
– виплату дивідендів;
– проведення боржником емісії цінних паперів;
– вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, 

придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника.
Розпорядник не має права втручатися в оперативно-

господарську діяльність боржника. Призначення розпоряд-
ника майна не є підставою для припинення повноважень ор-
ганів управління боржника, але якщо вони не вживають захо-
дів щодо збереження майна боржника, створюють перешко-
ди діям розпорядника або допускають інші порушення зако-
нодавства, ухвалою господарського суду за клопотанням комі-
тету кредиторів їх повноваження тимчасово покладаються на 
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розпорядника до призначення нових органів управління. Роз-
порядник майна, відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону, зобов’язаний: 
розглядати заяви кредиторів про грошові вимоги до боржни-
ка, які надійшли в установленому цим Законом порядку; вести 
реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про резуль-
тати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту май-
на боржника; аналізувати фінансово-господарську діяльність, 
інвестиційне становище боржника та його становище на рин-
ках; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, 
доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової 
неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати 
збори кредиторів та організовувати їх проведення та ін.

Процедура розпорядження майном боржника вводиться 
строком на 115 календарних днів і може бути продовжена гос-
подарським судом за вмотивованим клопотанням розпоряд-
ника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж 
на два місяці.

Санація – система заходів, здійснюваних під час прова-
дження у справі про банкрутство з метою запобігання визнан-
ня боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздо-
ровлення фінансово-господарського стану боржника, а також 
задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів 
шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів 
і капіталу та (або) зміни організаційно-правової і виробничої 
структури боржника.

У зв’язку з розширенням можливостей для відновлення 
платоспроможності додатково ст. 6 Закону введена досудова 
санація.

Ініціювати процедуру санації боржника до порушення 
провадження у справі про банкрутство мають право боржник 
або кредитор. Згода між боржником і кредитором щодо про-
ведення санації і до, і після виникнення заборгованості може 
бути передбачена договором, на підставі якого виникло 
грошове зобов’язання боржника. Процедуру санації боржника 
до порушення провадження у справі про банкрутство може бу-
ти введе но за наявності відповідної письмової згоди власника 
майна боржника; відповідної письмової згоди креди торів, 
загаль на сума вимог яких перевищує п’ятдесять відсот ків 
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кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його 
бухгалтерського обліку плану санації, який повинен бути 
письмово погоджений усіма забезпеченими кредиторами та 
схвалений загальними зборами кредиторів боржника.

Строк дії процедури такої санкції не може перевищувати 
12 місяців.

Умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, 
які не брали участі в голосуванні або голосували проти схва-
лення плану санації боржника, повинні бути не гіршими, ніж 
умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схва-
лення плану санації. План санації може передбачити поділ кре-
диторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від 
виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог та-
ких кредиторів. Умови плану санації, а також мораторій на за-
доволення вимог кредиторів поширюються на вимоги всіх кре-
диторів, що виникли до затвердження плану санації боржни-
ка до порушення провадження у справі про банкрутство. План 
сана ції може передбачати призначення керуючого са нацією. 
Порядок призначення повноваження керуючого сана цією ви-
значається у плані санації, який схвалюється загальними збо-
рами кредиторів. Боржник або представник кредиторів, упо-
вно важений загальними зборами кредиторів протягом п’яти 
днів із дня схвалення кредиторами плану санації боржника до 
порушення провадження у справі про банкрутство, повинен 
подати до господарського суду за місцезнаходженням боржни-
ка зая ву про його затвердження. До заяви про затвердження 
такого плану санації додаються: план санації, протокол загаль-
них зборів кредиторів, на яких було схвалено план санації, спи-
сок кредиторів із їх поштовою адресою, ідентифікаційним ко-
дом та сумою заборгованості. Протягом п’яти днів із дня отри-
мання заяви про затвердження плану санації боржника, пору-
шення провадження у справі про банкрутство господарський 
суд виносить ухвалу про прийняття заяви про затвердження 
плану санації до розгляду, в якій зазначаються час та місце про-
ведення судового засідання. Копія ухвали надсилається борж-
нику та всім кредиторам, зазначеним у заяві.

Другим видом санації як одного із засобів задоволення ви-
мог кредиторів є санація під час провадження справи про бан-
крутство (ст. 28 Закону).
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Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у 
строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження 
майном, установленого відповідно до цього Закону, має право 
винести ухвалу про проведення санації боржника та призна-
чення керуючого санацією, до якого (з дня винесення ухвали) 
переходить управління боржником.

Санація вводиться на 6 місяців. За клопотанням комітету 
кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк 
може бути продовжено до шести місяців або скорочено гос-
подарським судом, але не більше ніж на 12 місяців. Комітет 
кредиторів ухвалює рішення про погодження кандидатури 
керую чого санацією, вибір інвестора (інвесторів), схвалення 
плану санації боржника.

Отже, порядок проведення санації боржника до порушен-
ня провадження у справі про банкрутство визначається у ст. 6 
Закону та Положенні про порядок проведення санації до пору-
шення провадження у справі про банкрутство, затвердженим 
Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 
17.12.2013 р. № 15.

Відповідно до ст. 28 Закону, офіційне оприлюднення по-
відомлення про введення процедури санації здійснюється на 
офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в 
мережі Інтернет.

Керуючий санацією – фізична особа, яка відповідно до рі-
шення господарського суду організовує здійснення процеду-
ри санації боржника. Керуючий санацією має право: розпоря-
джатися майном боржника згідно з планом санації з урахуван-
ням обмежень, передбачених цим Законом; укладати від імені 
боржника мирову угоду, цивільно-правові, трудові та інші уго-
ди; подавати заяви про визнання правочинів, укладених борж-
ником, недійсними. Керуючий санацією зобов’язаний: прийняти 
в господарське відання майно боржника та організу вати про-
ведення його інвентаризації; відкрити спеціальний ра хунок 
для проведення санації та розрахунків із кредиторами; роз-
робити та подати на затвердження комітету кредиторів план 
санації боржника; здійснювати заходи щодо стяг нен ня дебі-
торської заборгованості перед боржником; від імені боржни-
ка заявляти позови про стягнення заборго ваності з де біто рів 
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боржника, а також з осіб, які несуть з боржником від повідно 
до закону або договору субсидіарну (додаткову) чи солідар-
ну відповідальність; розглядати вимоги кредиторів щодо 
зобов’язань боржника, які виникли після порушення справи 
про банкрутство в процедурі розпорядження майном борж-
ника та санації; здійснювати інші повноваження, перед бачені 
цим Законом. Він може бути звільнений господарським судом 
від виконання повноважень керуючого санацією, про що вино-
ситься ухвала, за його заявою або на підставі рішення коміте-
ту кредиторів у разі невиконання чи неналежного виконання 
ним своїх обов’язків. Водночас комітет кредиторів повинен за-
пропонувати кандидатуру іншого керуючого са нацією, про що 
виноситься ухвала господарського суду. Керуючий санацією 
зобов’язаний попередньо погоджувати план санації держав-
них підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких 
частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, з 
органом, уповноваженим управляти державним майном. Цей 
орган у десятиденний строк із дня одержання проекту плану 
санації зобов’язаний його розглянути та надати свій висновок 
про погодження або відмову в погодженні плану санації.

Із дня винесення ухвали про санацію: керівник боржни-
ка звільняється з посади, припиняються повноваження орга-
нів управління боржника – юридичної особи, які передаються 
керуючому санацією. Органи управління боржника протягом 
трьох днів із дня прийняття рішення про санацію та призна-
чення керуючого санацією зобов’язані забезпечити переда-
чу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації 
боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших ціннос-
тей; арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржни-
ка щодо розпорядження його майном можуть бути накладе-
ні лише в межах процедури санації, у разі, якщо вони не пере-
шкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтере-
сам конкурсних кредиторів.

Власник майна боржника (орган управління майном 
боржника) не може обмежувати повноваження керуючого са-
нацією щодо розпорядження майном боржника. Значні право-
чини, щодо яких є заінтересованість, укладаються керуючим 
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сана цією тільки за згодою комітету кредиторів, якщо інше не 
передбачено Законом або планом санації.

Сторона договору, щодо якого прийнято рішення керую-
чим санацією про відмову від його виконання, має право в 
30-денний строк із дня прийняття рішення керуючим сана-
цією вимагати в установленому порядку відшкодування збит-
ків, які виникли у зв’язку з відмовою від виконання догово-
ру, в процедурі провадження у справі про банкрутство. За кло-
потанням керуючого санацією, суд може визнати правочини 
боржника недійсними у випадках, якщо угода укладена борж-
ником із заінтересованими особами і в результаті якої креди-
торам завдані чи можуть бути завдані збитки; угода укладе-
на боржником з окремим кредитором чи іншою особою про-
тягом шести місяців, що передували дню винесення ухвали 
про санацію, і віддає перевагу одному кредитору перед інши-
ми або пов’язана з виплатою (видачею) частки (паю) в майні 
боржника у зв’язку з його виходом зі складу учасників борж-
ника. Все отримане за таким правочином повертається сторо-
нам. Розгляд заяв керуючого санацією про визнання договорів 
недійсними і повернення всього отриманого за такою угодою 
здійснюється господарським судом у процедурі провадження 
у справі про банкрутство.

У разі визнання господарським судом боржника банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією 
продовжує виконувати свої обов’язки до моменту передачі 
справ ліквідатору або призначення його ліквідатором.

Упродовж 3-х місяців з дня винесення ухвали про сана-
цію боржника керуючий санацією зобов’язаний подати суду 
розроблений і схвалений комітетом кредиторів план сана-
ції боржника, який повинен містити строк відновлення пла-
тоспроможності та відповідні заходи (ст. 29 Закону). Він 
вважаєть ся чинним, якщо підтриманий більш як половиною 
голосів кредиторів-членів комітету кредиторів і затвердже-
ний ухвалою господарського суду. План санації містить умови 
про: виконання зобов’язань боржника третіми особами; обмін 
вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпора-
тивні права; задоволення вимог кредиторів іншим способом, 
що не суперечить закону.
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Заходами щодо відновлення платоспроможності боржни-
ка в плані санації можуть бути: реструктуризація та перепро-
філювання виробництва; закриття нерентабельних вироб-
ництв; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуриза-
ція активів боржника, продаж частини майна боржника; одер-
жання кредиту; звільнення працівників та інші способи від-
новлення платоспроможності.

У разі наявності інвесторів план санації розробляєть-
ся за участю інвесторів та підписується інвесторами. Інвес-
тор – особа, яка ухвалює рішення про внесення власних, по-
зичених та залучених майнових й інтелектуальних ціннос-
тей в об’єкти інвестування та несе відповідальність за неви-
конання своїх зобов’язань. Задля відновлення платоспромож-
ності та задоволення вимог кредиторів боржника план санації 
може передбачати продаж майна боржника як цілісного май-
нового комплексу. Цілісний майновий комплекс боржника або 
визначена планом санації частина майна боржника з відповід-
ною (пропорційною) частиною його зобов’язань (за винятком 
зобов’язань, що виникають із вимог конкурсних кредиторів) 
можуть бути відчужені шляхом їх передачі господарському то-
вариству, що утворюється боржником відповідно до Порядку 
відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом замі-
щення активів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.04.2013 р. № 244.

Господарський суд затверджує схвалений та погоджений 
план проведення санації боржника, про що виноситься ухва-
ла про затвердження плану санації, яка може бути оскаржена 
у встановленому порядку. Якщо протягом шести місяців із дня 
винесення ухвали про санацію в господарський суд не буде 
подано плану санації боржника, господарський суд має пра-
во ухвалити рішення про визнання боржника банкрутом і від-
криття ліквідаційної процедури відповідно до Закону.

За 15 днів до закінчення терміну санації, а також за наяв-
ності підстав для дострокового її припинення керуючий са-
нацією зобов’язаний надати комітету кредиторів письмовий 
звіт та повідомити їх про час і місце проведення засідання ко-
мітету кредиторів. Звіт керуючого санацією повинен місти-
ти: баланс боржника на останню звітну дату; рахунок прибут-



289

ків і збитків боржника; відомості про наявність у боржника 
грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволен-
ня вимог кредиторів боржника; відомості про дебіторську за-
боргованість боржника на дату подання звіту та про нереалі-
зовані права вимоги боржника; відомості про стан кредитор-
ської заборгованості боржника на дату подання звіту. До зві-
ту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог 
конкурсних кредиторів згідно з реєстром. Одночасно із зві-
том керую чий санацією вносить до комітету кредиторів одну 
з таких пропозицій: ухвалення рішення про дострокове при-
пинення процедури санації у зв’язку з відновленням плато-
спроможності боржника; прийняття рішення щодо припинен-
ня процедури санації й укладення мирової угоди; звернення 
до закінчення строку процедури санації, визначеного в пла-
ні санації, до господарського суду з клопотанням про визнан-
ня боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 
звернення до господарського суду з клопотанням про продов-
ження процедури санації. Звіт керуючого санацією має бути 
розглянутий комітетом кредиторів не пізніше десяти днів від 
дати його надходження та не пізніше закінчення строку про-
цедури санації. За наслідками розгляду звіту керуючого са-
нацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення 
до господарського суду з клопотанням про: припинення про-
цедури санації у зв’язку з виконанням плану санації і віднов-
ленням платоспроможності боржника; продовження встанов-
леного строку процедури санації; припинення процедури са-
нації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури; припинення процедури санації й укладення миро-
вої угоди. Якщо жодне з рішень комітетом кредиторів не при-
йнято або воно не подано до господарського суду до закінчен-
ня строку процедури санації чи виникнення підстав для її до-
строкового припинення, господарський суд розглядає питан-
ня про припинення провадження у справі про банкрутство або 
про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідацій-
ної процедури. Звіт керуючого, розглянутий зборами, та про-
токол засідання комітету кредиторів подаються до господар-
ського су ду не пізніше 5 днів із дня засідання комітету креди-
торів разом з реєст ром вимог кредиторів і за наявності скарги 
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кредито рів, які голосува ли проти прийнятого комітетом кре-
диторів рі шення або не брали участі в голосуванні надсила-
ють до господарського суду. Про затвердження звіту керуючо-
го санацією або про відмову в затвердженні зазначеного зві-
ту, чи про продовження санації, або про затвердження миро-
вої угоди, господарський суд виносить ухвалу, яка може бути 
оскаржена у встановленому порядку.

Якщо розрахунки з кредиторами не проведено у строки, 
передбачені планом санації, господарський суд за відсутності 
клопотання комітету кредиторів про продовження термінів, 
передбачених планом санації і внесення відповідних змін до 
плану санації, визнає боржника банкрутом та відкриває лікві-
даційну процедуру.

Мирова угода в справі про банкрутство – домовленість між 
боржником і кредиторами про відстрочки та (або) розстроч-
ки, а також прощення (списання) кредиторами боргів борж-
ника, яка оформляється шляхом укладання угоди між сторо-
нами. Ця процедура дає боржнику (банкруту) додаткову мож-
ливість мирного врегулювання справи, уникнення ліквідації, 
а отже – збереження свого положення як суб’єкта господарю-
вання і, відповідно, ринкових відносин.

Мирова угода, відповідно до п. 2 ст. 77 Закону, може бути 
укладена на будь-якій стадії провадження у справі про бан-
крутство. Рішення про укладення мирової угоди від імені кре-
диторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів 
кредиторів – членів комітету і вважається прийнятим за умо-
ви, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою май-
на боржника, висловили письмову згоду на укладення миро-
вої угоди. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голо-
ва комітету кредиторів. Рішення про укладення мирової уго-
ди приймається від імені боржника керівником боржника чи 
арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), 
які виконують повноваження органів управління та керів-
ника боржника і підписують її. Отже, сторонами мирової уго-
ди є комітет кредиторів та боржник. Зміст мирової угоди ста-
новлять такі умови: про розмір, порядок і строки виконання 
зобов’язань боржника; відстрочку, розстрочку або прощен-
ня (списання) боргів чи їх частини, виконання зобов’язань 
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боржника третіми особами; обмін вимог кредиторів на акції 
боржника; задоволення вимог кредиторів іншими способа-
ми, які не суперечать закону. Предметом мирової угоди є ви-
моги, забезпечені заставою, вимоги другої та наступних черг. 
Для конкурсних кредиторів, які не брали участі в голосуван-
ні або проголосували проти укладення мирової угоди, не мо-
жуть бути встановлені умови гірші, ніж для кредиторів, які ви-
словили згоду на укладення мирової угоди, вимоги яких нале-
жать до однієї черги. Мирова угода укладається у письмовій 
формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що 
зазначаєть ся в ухвалі про припинення провадження у справі 
про банкрутство. Набирає чинності з дня її затвердження гос-
подарським судом і є обов’язковою для боржника (банкрута) і 
кредиторів. Господарський суд має право відмовити в затвер-
дженні мирової угоди у разі: порушення порядку укладення 
мирової угоди, встановленого Законом; якщо умови мирової 
угоди суперечать законодавству. В разі винесення господар-
ським судом ухвали про відмову в затвердженні мирової уго-
ди, мирова угода вважається неукладеною.

Отже, мирова угода повинна укладатись у певній формі, 
яка передбачена у Вимогах щодо розроблення мирової угоди 
боржника відповідно до Типової форми мирової угоди у 
справі про банкрутство, затверджених Наказом Міністерства 
юстиції України від 19.06.2013 р. № 1223/5. Затверджена гос-
по дарським судом мирова угода є обов’язковою для борж-
ника (банкру та), кредиторів, вимоги яких забезпечені за-
ставою, кредиторів другої та наступних черг. Наслідками її 
затвердження є: припинення провадження у справі про бан-
крут ство; припинення повноважень арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); 
борж  ник при ступає до погашення вимог кредиторів згідно з 
умовами мирової угоди.

Вона також може бути визнана господарським судом не-
дійсною за заявою кредиторів конкурсного кредитора, якщо є 
підстави для визнання угоди недійсною, передбачені цивіль-
ним законодавством України. Як наслідок відбувається понов-
лення провадження у справі про банкрутство; ви моги конкурс-
них кредиторів, по яких зроблені розрахунки згідно з умова ми 
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мирової угоди, вважаються погашеними. Мирова угода може 
бути розірвана за рішенням господарського суду в разі неви-
конання боржником умов мирової угоди щодо не менш як тре-
тини вимог кредиторів. Розірвання мирової угоди господар-
ським судом щодо окремого кредитора не тягне її розірван-
ня щодо інших кредиторів. За наслідками розірвання: вимо-
ги кредиторів, щодо яких були надані відстрочка та (або) роз-
строчка платежів або прощення (списання) боргів, відновлю-
ються в повному розмірі у незадоволеній частині.

Відповідно до ч. 9 ст. 82 Закону, в разі невиконання миро-
вої угоди – кредитори можуть пред’явити свої вимоги до борж-
ника в обсязі, передбаченому цією мировою угодою. 

Ліквідаційна процедура. Ліквідація – це припинення діяль-
ності суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного госпо-
дарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо 
задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом прода-
жу його майна.

У постанові про визнання боржника банкрутом господар-
ський суд, відповідно до ст. 40 Закону, відкриває ліквідацій-
ну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, передбачено-
му для керуючого санацією. Строк ліквідаційної процедури не 
може перевищувати 12 місяців.

Із дня прийняття господарським судом постанови про ви-
знання боржника банкрутом відкриття ліквідаційної процеду-
ри, відповідно до ст. 38 Закону, господарська діяльність бан-
крута завершується закінченням технологічного циклу виго-
товлення продукції у разі можливості її продажу за виключен-
ням укладення та виконання договорів, що мають на меті за-
хист майна банкрута або забезпечення його збереження (під-
тримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке 
тимчасово не використовується, на період до його прода-
жу в процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошо-
вих зобов’язань банкрута вважається таким, що настав; у бан-
крута не виникає жодних додаткових зобов’язань (у тому чис-
лі зі сплати податків зборів (обов’язкових платежів)), окрім 
витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідацій-
ної процедури; припиняється нарахування неустойки (штра-
фу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма 



293

вида ми заборгованості банкрута; відомості про фінансове ста-
новище банкрута перестають бути конфіденційними (не ста-
новлять комерційну таємницю); продаж майна банкрута до-
пускається в порядку, передбаченому Законом; скасовуєть-
ся арешт, накладений на майно боржника, визнаного бан-
крутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном та-
кого боржника. Накладення нових арештів інших обмежень 
щодо розпорядження майном банкрута не допускається; ви-
моги за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що 
виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть 
пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протя-
гом двох місяців із дня офіційного оприлюднення повідомлен-
ня про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідацій-
ної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню 
не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчен-
ня строку, встановленого для їх подання, або незаявлені взага-
лі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу 
в ліквідаційній процедурі; виконання зобов’язань боржника, 
визнаного банкрутом, здійснюється у встановленому порядку.

Із дня прийняття господарським судом постанови про ви-
знання боржника банкрутом відкриття ліквідаційної процеду-
ри припиняються повноваження органів управління банкрута 
щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, 
якщо цього не було зроблене раніше, керівник банкрута звіль-
няється з роботи у зв’язку з банкрутством підприємства, а та-
кож припиняються повноваження власника (власників) май-
на банкрута.

Із метою виявлення кредиторів із вимогами за зобов’я-
заннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час 
проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне 
оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-
сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Упродовж п’ятнадцяти днів із дня призначення ліквідато ра 
відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати бух-
галтерську та іншу документацію банкрута, печатки, штам пи, 
матеріальні й інші цінності банкрута ліквідатору. В ра зі ухи-
лення від виконання зазначених обов’язків від повід ні посадо ві 
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особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів 
України.

Після прийняття постанови у 5-денний строк ліквідатор 
здійснює опублікування відомостей про визнання боржника 
банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури в офіційних 
друкованих органах.

За клопотанням ліквідатора, погодженого з комітетом 
кредиторів, суд призначає ліквідаційну комісію. До її складу 
входять представники кредиторів, фінансових органів, а в разі 
необхідності – також представники державного органу у спра-
вах нагляду за страховою діяльністю, АМКУ, державного орга-
ну з питань банкрутства, якщо банкрутом визнане державне 
підприємство та представник органів місцевого самовряду-
вання, якщо воно є містоутворювальним.

Ліквідатор, відповідно до ст. 41 Закону, здійснює такі по-
вноваження: приймає до свого відання майно боржника, вжи-
ває заходів з забезпечення його збереження; виконує функ-
ції з управління та розпорядження майном банкрута; прово-
дить інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з за-
конодавством; аналізує фінансове становище банкрута; ви-
конує повноваження керівника (органів управління) банкру-
та; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; 
пред’являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебітор-
ської заборгованості банкруту; має право отримувати кре-
дит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільня-
ються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується в 
першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу май-
на банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкрит-
тя ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкру-
та про звільнення та здійснює його відповідно до законодав-
ства України про працю; заявляє в установленому порядку за-
перечення по заявлених до боржника вимогах поточних кре-
диторів за зобов’язаннями, які виникли під час провадження у 
справі про банкрутство, і є неоплаченими; подає до господар-
ського суду заяви про визнання недійсними угод боржника; 
вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повер-
нення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає 
у встановленому порядку на зберігання документи банкру-
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та, які відповідно до нормативно-правових документів підля-
гають обов’язковому зберіганню, на строк не менше п’яти ро-
ків з дати визнання особи банкрутом; реалізує майно банкру-
та для задоволення вимог, включених до реєстру вимог креди-
торів, у порядку, передбаченому Законом; повідомляє про своє 
призначення державний орган з питань банкрутства в десяти-
денний строк із дня прийняття рішення господарським судом 
та надає державному реєстратору в електронній формі через 
портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань відомості, необхідні 
для ведення ЄДР, у порядку, встановленому державним орга-
ном з питань банкрутства; веде реєстр вимог кредиторів; здій-
снює інші повноваження, передбачені Законом. 

Усі види майнових активів (майно та майнові права) бан-
крута, які належать йому на праві власності або господарсько-
го відання на дату відкриття ліквідаційної процедури, вклю-
чаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об’єктів 
державного житлового фонду, зокрема гуртожитків, дитячих 
дошкільних закладів та об’єктів комунальної інфраструктури, 
які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, 
встановленому законодавством, до комунальної власності від-
повідних територіальних громад без додаткових умов і фінан-
суються в установленому порядку.

Індивідуально визначене майно, що належить банкруто-
ві на підставі інших речових прав, наприклад, володіння або 
користування, не може бути включене до ліквідаційної маси. 
Майно визначене родовими ознаками, що належать банкру-
тові на праві володіння або користування, включається у 
лікві даційну масу. Майно банкрута, що є предметом застави, 
не включається до складу ліквідаційної маси, але використо-
вується виключно для позачергового задоволення вимог 
заставо держателя.

Виявивши частку банкрута у спільному майні, ліквідацій-
на комісія має право порушити питання про виділ цієї частки 
для звернення на неї стягнення.

Якщо суб’єкт банкрутства є засновником або учасни-
ком господарського товариства (крім акціонерного) і відпо-
відно власником частки у статутному капіталі товариства, 
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то зазначе на частка підлягає виділенню або вартість його 
внес ку сплачується цим товариством відповідно до вимог За-
кону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. 
№ 1576-ХІІ, а одержані кошти включаються до ліквідаційної 
маси.

Майно, на котре звертається стягнення у ліквідаційній 
процедурі, оцінюється арбітражним керуючим, який для здій-
снення оцінки майна має право залучати на підставі догово-
ру спеціалістів з оплатою їх послуг за рахунок коштів, одер-
жаних від виробничої діяльності боржника, визнаного бан-
крутом, або реалізації його майна, якщо інше не встановлено 
комітетом кредиторів. Оцінка майна державних підприємств 
та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної 
власності перевищує 50 відсотків, здійснюється обов’язково із 
залученням суб’єкта оціночної діяльності у порядку, визначе-
ному Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. 
№ 2658-III.

Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквіда-
тор, відповідно до ст. 44 Закону, здійснює продаж майна бан-
крута такими способами: проведення аукціону; продаж безпо-
середньо юридичній або фізичній особі. Вибір способів прода-
жу активів здійснюється ліквідатором із метою забезпечення 
його відчуження за найвищою ціною. На аукціоні можуть про-
даватися: основні засоби (нерухомість, незавершене будівни-
цтво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо); відо-
кремлений структурний підрозділ банкрута як частина ціліс-
ного майнового комплексу; необоротні активи банкрута; дебі-
торська заборгованість на умовах договору про відступлення 
права вимоги банкрута.

Ліквідатор має право самостійно проводити торги на аук-
ціоні відповідно до законодавства або залучити на підставі до-
говору організатора аукціону – юридичну особу, яка відповід-
но до установчих документів має право проводити торги. Ор-
ганізатор аукціону не може бути заінтересованою особою сто-
совно кредитора чи боржника.

Майно банкрута, щодо обігу якого встановлено обмежен-
ня, продається на закритих торгах за ціною, не нижче звичай-
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ної. У закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до 
законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи 
на підставі іншого речового права. Ліквідатор здійснює про-
даж цінних паперів та похідних фінансових активів черги про-
фесійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному 
законодавством України згідно з договором, укладеним між 
ліквідатором і торговцем цінними паперами. Ліквідатор здій-
снює продаж майна боржника у вигляді цілісного майново-
го комплексу. В разі, якщо продати майно боржника у вигля-
ді цілісного майнового комплексу не вдалось, ліквідатор здій-
снює продаж майна боржника частинами. Він може здійсню-
вати безпосередній продаж таких активів: основних засобів, 
балансова залишкова вартість яких не перевищує одну тися-
чу гривень, а також інших необоротних матеріальних активів, 
господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних 
предметів, обсяги або вартість яких є недостатніми для про-
ведення аукціону. Ці матеріальні активи реалізуються безпо-
середньо ліквідатором або на комісійних умовах через орга-
нізацію роздрібної торгівлі, якщо вони не продані на аукціоні. 
У цьому випадку безпосередній продаж може здійснюватися 
за ціною останніх торгів на аукціоні; у не проданих на біржо-
вих торгах – через товарну біржу, стосовно яких після опублі-
кування оголошення про проведення повторного аукціону на-
дійшла лише одна пропозиція від покупця. Безпосередній про-
даж може здійснюватися за ціною, що була визначена як ціна 
продажу на аукціоні, покупцеві, який подав пропозицію про 
участь в аукціоні; акцій приватного АТ або часток ТОВ, які на-
лежать боржнику і викуповуються цим товариством або учас-
никами (акціонерами) цього товариства. Водночас умови до-
говорів, укладених на реалізацію майна банкрута, не можуть 
передбачати розстрочку або відстрочку платежів за придбане 
майно.

Спори, які виникають під час проведення та виконання ре-
зультатів аукціонів, зокрема про визнання недійсними дого-
ворів купівлі-продажу майна, розглядаються в межах прова-
дження у справі про банкрутство.

Зауважимо, що положення нової редакції Закону обмежу-
ють можливість продажу майна ліквідатором поза аукціоном 
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або біржовими торгами – лише те, що не продано на аукціоні 
або на біржових торгах. Порядок проведення аукціону в новій 
редакції Закону регламентується ст.ст. 49–76 розділу ІV.

За рахунок коштів від продажу задовольняються вимо-
ги кредиторів. Водночас вимоги кожної наступної черги задо-
вольняються після повного задоволення вимог попередньої. У 
разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна бан-
крута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимо-
ги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать 
кожному кредиторові однієї черги.

Черговість задоволення вимог кредиторів передбачено 
ст. 45 Закону. Водночас:

– у першу чергу задовольняються: вимоги щодо випла-
ти заборгованості із заробітної плати перед працюючими та 
звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за 
всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової від-
пустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні пра-
цівникам у зв’язку з оплачуваною відсутністю на роботі (опла-
та часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконан-
ня державних або громадських обов’язків, гарантії і компен-
сації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, 
що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для 
донорів, гарантії для працівників, що направляються на об-
стеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів під-
приємства тощо), а також вихідної допомоги, належної пра-
цівникам у зв’язку з припиненням трудових відносин та нара-
хованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування та інше соціальне страхуван-
ня, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці 
цілі; вимоги кредиторів за договорами страхування; витра-
ти, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство в гос-
подарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому чис-
лі: витрати на оплату судового збору; витрати кредиторів на 
проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням гос-
подарського суду за рахунок їхніх коштів; витрати заявника на 
публікацію оголошення про порушення справи про банкрут-
ство, введення процедури санації, визнання боржника банкру-
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том; витрати на публікацію в офіційних друкованих органах 
інформації про порядок продажу майна банкрута та ін.;

– у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов’язань, 
що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’я 
громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процеду-
рі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань України за громадян, які застрахо-
вані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Мі-
ністрів України, зобов’язань із сплати страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше 
соціальне страхування, крім вимог, задоволення позачерго-
во, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, а також ви-
моги громадян-довірителів (вкладників) довірчих товариств 
або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали 
майно (кошти) довірителів (вкладників);

– у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів); вимоги централь-
ного органу виконавчої влади, що здійснює управління дер-
жавним резервом;

– у четверту чергу задовольняються: вимоги кредито-
рів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, 
що виникли із зобов’язань у процедурі розпорядження май-
ном боржника чи в процедурі санації боржника;

– у п’яту чергу задовольняються: вимоги щодо повер-
нення внесків членів трудового колективу до статутного ка-
піталу підприємства; вимоги щодо виплати додаткової грошо-
вої винагороди керуючому санацією або ліквідатору в части-
ні 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів 
(повернення грошову коштів, майна, майнових прав), які на 
дату порушення провадження у справі про банкрутство пере-
бували у третіх осіб; вимоги щодо виплати додаткової грошо-
вої винагороди керуючому санацією або ліквідаторові у час-
тині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредито-
рів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені 
до конкурсних згідно з Законом;

– у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
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Якщо на момент закінчення строку ліквідації залишили-
ся непроданими активи боржника і негайний продаж матиме 
наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі 
активи в управління визначеній господарським судом юри-
дичній особі, яка зобов’язана вжити заходів щодо продовжен-
ня погашення заборгованості кредиторів боржника за раху-
нок отриманих активів. У разі, якщо господарським судом ви-
несено ухвалу про ліквідацію юридичної особи-банкрута, май-
но, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, пе-
редається власникові або уповноваженому ним органу, а май-
но державних підприємств – органу приватизації для при-
йняття рішень щодо подальшого розпорядження таким май-
ном. У разі відмови власника або уповноваженого ним орга-
ну, а також органу приватизації прийняти таке майно або у ви-
падку неможливості встановити місцезнаходження власника 
або уповноваженого ним органу, майно, що залишилося після 
задоволення вимог кредиторів, передається безоплатно мініс-
терствам та іншим центральним органам виконавчої влади, 
закладам охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, 
закладам, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, 
прийомним сім’ям, будинкам дитини при установах виконан-
ня покарань, установам виконання покарань, слідчим ізолято-
рам, військовим формуванням чи знищується (утилізується).

Після завершення всіх розрахунків із кредиторами ліквіда-
тор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, 
до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації 
майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про 
реалізацію об’єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладе-
ні договори купівлі-продажу; копії до говорів купівлі-продажу 
та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів 
із даними про розміри погашених вимог кредиторів; докумен-
ти, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка 
архівної установи про прийняття документів, які відповідно 
до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для АТ – 
копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій 
засвідчена Національною комісією з цінних папе рів та фондо-
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вого ринку; для емітентів цінних папе рів – копія звіту про на-
слідки погашення цінних паперів засвід чена Національною 
комісією з цінних паперів та фон дового ринку.

Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредито-
рів, власником майна (органом уповноваженим управляти 
майном) боржника (для державних підприємств або підпри-
ємств, у статутному капіталі яких частка державної власності 
перевищує 50 відсотків) та затверджений ухвалою суду.

Якщо за результатами ліквідаційної процедури після за-
доволення вимог кредиторів залишилося майна, господар-
ський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи-
банкрута. Копія цієї ухвали надсилається органу, який здій-
снив державну реєстрацій юридичної особи-банкрута, та ор-
ганам державної статистики для виключення юридичної осо-
би з ЄДР, а також власнику майна та органам державної фіс-
кальної служби за місцезнаходженням банкрута.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підляга-
ють включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов’язаний 
подати господарському суду ліквідаційний баланс, який за-
свідчує відсутність у банкрута майна. А коли господарський 
суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізу-
вав майнові активи банкрута у повному обсязі, суд виносить 
ухвалу про призначення нового ліквідатора в порядку, вста-
новленому Законом.

§ 5. Особливості банкрутства
фізичної особи-підприємця

Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів під-
приємницької діяльності передбачені ст.ст. 84–96 Закону, се-
ред яких розглянемо особливості банкрутства фізичної особи-
підприємця.

Підстави припинення діяльності суб’єкта підприємництва-
громадянина закріплено у Законі, ГКУ та ЦКУ. ГКУ містить 
загальні вимоги щодо припинення підприємницької діяль-
ності, а саме: підприємницька діяльність припиняється: з 
власної ініціативи підприємця; у разі закінчення строку дії 
ліцензії; у разі припинення існування підприємця; на підставі 
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рішення суду. У ЦКУ в ст. 53 зазначено, що фізична особа, яка 
неспроможна задовольнити вимоги кредиторів, пов’язані із 
здійсненням нею підприємницької діяльності, може бути ви-
знана банкрутом у порядку, встановленому законом. Йдеться 
саме про Закон. Законодавець до підстав визнання фізичної 
особи банкрутом відносить нездатність задовольнити вимоги 
кредиторів за грошовими зобов’язаннями та/або виконати 
обов’язок із сплати обов’язкових платежів.

Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця 
перед бачені ст.ст. 90–92 Закону. Відповідно до ч. 3 ст. 90 За-
ко ну, заява про порушення справи про банкрутство громадя-
ни на-підприємця може бути подана в господарський суд гро-
ма дянином-підприємцем, який є боржником, або його кре-
диторами. За винятком кредиторів, вимоги яких пов’язані 
з зобов’язаннями, що виникли внаслідок заподіяння шкоди 
життю та здоров’ю громадян, кредиторів, які мають вимоги 
щодо стягнення аліментів, а також інші вимоги особистого ха-
рактеру.

До заяви громадянина-підприємця про порушення спра-
ви про банкрутство може бути доданий план погашення його 
боргів, копії якого направляються кредиторам та іншим учас-
никам провадження у справі про банкрутство. За відсутнос-
ті заперечень кредиторів господарський суд може затверди-
ти план погашення боргів, що є підставою для зупинення про-
вадження у справі про банкрутство на строк не більше трьох 
місяців. Якщо в результаті виконання боржником плану пога-
шення боргів вимоги кредиторів задоволені в повному обсязі, 
провадження у справі про банкрутство припиняється.

При визнанні фізичної особи-підприємця банкрутом до 
складу ліквідаційної маси не включається його майно, на яке 
згідно з цивільним процесуальним законодавством України 
не може бути звернено стягнення та майно, яке перебуває у 
заставі з підстав, непов’язаних із здійсненням ним підприєм-
ницької діяльності. Загальна вартість майна фізичної особи-
підприємця, яка виключається із складу ліквідаційної маси, 
відповідно до ч. 9 ст. 90 Закону, не може перевищувати шести з 
половиною тисяч гривень.
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За заявою кредиторів, правочини (договори) фізичної осо-
би, пов’язані з відчуженням або передачею іншим способом 
майна фізичної особи заінтересованим особам протягом року 
до порушення провадження у справі про банкрутство, можуть 
бути визнані господарським судом недійсними.

Одночасно з прийняттям заяви про порушення справи 
про банкрутство фізичної особи-підприємця, господарський 
суд накладає арешт на його майно, за винятком майна, на яке, 
згідно з законодавством України, не може бути звернено стяг-
нення. За клопотанням фізичної особи-підприємця господар-
ський суд може звільнити з-під арешту майно (частину май-
на) у разі укладення договору поруки чи іншого забезпечен-
ня виконання зобов’язання фізичної особи-підприємця треті-
ми особами.

За заявою фізичної особи-підприємця господарський суд 
може відкласти розгляд справи про банкрутство не більше ніж 
на два місяці для проведення ним розрахунків з кредиторами 
чи укладення мирової угоди. Якщо у цей строк фізична особа-
підприємець не подала доказів задоволення вимог кредиторів 
і в зазначений строк не уклала мирової угоди, господарський 
суд визнає фізичну особу-підприємця банкрутом і відкриває 
ліквідаційну процедуру. З дня прийняття господарським су-
дом постанови про визнання фізичної особи-підприємця бан-
крутом і відкриття ліквідаційної процедури: строки вико-
нання зобов’язань фізичної особи-підприємця вважаються 
та кими, що настали; припиняється нарахування неустойки 
(штрафу, пені), процентів та інших фінансових (економічних) 
санкцій за всіма зобов’язаннями фізичної особи-підприємця; 
припиняється стягнення з фізичної особи-підприємця за всі-
ма виконавчими документами, за винятком виконавчих доку-
ментів за вимогами про стягнення аліментів, а також за вимо-
гами про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю 
громадян.

Копію постанови про визнання фізичної особи-підприємця 
банкрутом і інформацію про відкриття ліквідаційної процеду-
ри господарський суд направляє всім відомим кредиторам із 
зазначенням строку пред’явлення кредиторами вимог, який 
не може перевищувати два місяці. Направлення кредиторам 
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зазначеної копії постанови господарського суду здійснюється 
за рахунок фізичної особи-підприємця, визнаного банкрутом.

Постанова господарського суду про визнання фізичної 
особи-підприємця банкрутом та виконавчий лист про звер-
нення стягнення на майно фізичної особи-підприємця на-
правляються судовому виконавцю для здійснення реалізації 
майна банкрута. Продажу підлягає все майно фізичної особи-
підприємця, за винятком майна, що не включається до скла-
ду ліквідаційної маси. З дня прийняття господарським су-
дом рішення про визнання фізичної особи-підприємця бан-
крутом втрачає силу державна реєстрація його як приват-
ного підприємця. У разі необхідності постійного управління 
нерухомим майном або цінним рухомим майном громадянина-
підприємця, визнаного банкрутом, господарський суд призна-
чає для цієї мети ліквідатора та визначає розмір його винаго-
роди. У цьому разі продаж майна фізичної особи-підприємця 
здійснюється ліквідатором. Кошти, отримані від продажу май-
на фізичної особи-підприємця, визнаного банкрутом, а також 
наявні у нього кошти у готівковій формі вносяться на депо-
зитний рахунок нотаріальної контори та використовуються 
за рішенням господарського суду, який визнав фізичну особу-
підприємця банкрутом. До задоволення вимог кредиторів із 
коштів, внесених на депозит нотаріальної контори, відшкодо-
вуються витрати, пов’язані з провадженням у справі про бан-
крутство фізичної особи-підприємця і виконанням постанови 
господарського суду про визнання фізичної особи-підприємця 
банкрутом.

Вимоги кредиторів задовольняються в такій черговості:
– у першу чергу задовольняються вимоги кредиторів 

за зобов’язаннями, забезпеченими заставою майна фізичної 
особи-підприємця; вимоги громадян, перед якими фізична 
особа-підприємець несе відповідальність за заподіяння шко-
ди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації відпо-
відних періодичних платежів, у тому числі до Фонду соціаль-
ного страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України за громадян, які застрахо-
вані у цьому Фонді у порядку, встановленому Кабінетом Мі-
ністрів України, вимоги щодо стягнення аліментів; розрахун-
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ки щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, 
які працюють за трудовим договором (контрактом), і щодо ви-
плати авторської винагороди, а також задовольняються вимо-
ги, що виникли із зобов’язань щодо сплати страхових внесків 
у загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне 
страхування;

– у другу чергу задовольняються вимоги щодо сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів);

– у третю чергу проводяться розрахунки з іншими кре-
диторами.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються після 
задоволення вимог попередньої черги. За недостатності ко-
штів для задоволення у повному обсязі всіх вимог однієї чер-
ги кош ти розподіляються між кредиторами відповідної черги 
пропорційно сумам їхніх вимог. Вимоги кожної наступної чер-
ги кредиторів задовольняються після задоволення вимог по-
перед ньої черги. У разі недостатності коштів на депозитному 
рахунку нотаріальної контори для повного задоволення всіх 
вимог однієї черги кошти розподіляються між кредиторами 
відповідної черги пропорційно сумам їх вимог.

Вимоги кредиторів щодо відшкодування шкоди, заподія-
ної життю та здоров’ю громадян, вимоги щодо стягнення алі-
ментів, а також інші вимоги особистого характеру, які не були 
задоволені в порядку виконання постанови господарського 
суду про визнання фізичної особи-підприємця банкрутом або 
які погашені частково чи не заявлені після визнання фізичної 
особи-підприємця банкрутом, можуть бути заявлені після за-
кінчення провадження у справі про банкрутство громадянина-
підприємця відповідно в повному обсязі або в незадоволеній 
їх частині в порядку, встановленому цивільним законодав-
ством України.

Постанова Верховного Суду України у справі № 6-125цс13 
від 04.12.2013 р. зазначає, що фізична особа-підприємець від-
повідає за своїми зобов’язаннями, пов’язаними з підприєм-
ницькою діяльністю, всім своїм майном і у випадку припинен-
ня (банкрутства) суб’єкта підприємницької діяльності. Тобто 
однією із особливостей підстав припинення зобов’язань для 
фізичної особи-підприємця є те, що у разі припинення суб’єкта 
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підприємницької діяльності-фізичної особи (виключення з 
реєстру суб’єктів підприємницької діяльності) її зобов’язання 
за укладеними договорами не припиняються, а залишаються 
за нею як фізичною особою, оскільки фізична особа не пере-
стає існувати. 

Новелою у регулюванні банкрутства фізичної особи-
підприємця є те, що звільнення її від зобов’язань у зв’язку з 
припиненням провадження у справі про банкрутство не допус-
кається, якщо боржник ухилявся від виконання зобов’язань 
щодо погашення боргів, вчинив дії щодо приховування майна, 
не надавав необхідну інформацію або надавав недостовірну 
інформацію господарському суду, який розглядає справу про 
банкрутство, про що господарський суд виносить відповідну 
ухвалу. 

Відповідно до ч. 8 ст. 92 Закону, фізична особа-підприємець, 
що була визнана банкрутом протягом трьох років після ви-
знання такою, не може бути зареєстрована як фізична особа-
підприємець, придбавати грошові кошти у кредит, укладати 
договір поруки, передавати майно у заставу. Правила, перед-
бачені частиною восьмою цієї статті, не застосовуються до фі-
зичної особи, якщо у процедурі банкрутства боржник повніс-
тю сплатив усі борги.

Зауважимо, що, крім банкрутства фізичної особи-під при-
єм ця, відповідно до Закону, передбачені особливості банкрут-
ства інших суб’єктів підприємництва. До них належать бан-
крутство: містоутворюючих підприємств (ст. 85); сільськогос-
подарських підприємств (ст. 86); фермерського господарства 
(ст. 93); страхових організацій та професійних учасників рин-
ку цінних паперів (ст.ст. 87–88); боржника, що ліквідується 
власником (ст. 95), які запропоновано студентам вивчити са-
мостійно.

§ 6. Державна реєстрація припинення 
суб’єкта господарювання

Як зазначалося, юридична особа – суб’єкт господарюван-
ня припиняється в результаті передання всього майна, прав та 
обов’язків іншим юридичним особам правонаступника у ре-
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зультаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реоргані-
зації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим її за-
сновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом, 
за судовим рішенням, або за рішенням органу державної вла-
ди, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Суб’єкт господарювання вважається таким, що припи-
нив діяльність, з дати внесення до ЄДР запису про держав-
ну реєстрацію припинення юридичної особи. Для цього у 
разі добровільної ліквідації засновники (учасники) юридич-
ної особи, уповноважений ними орган чи особа повинні по-
дати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладен-
ня) або в електронній формі державному реєстратору такі 
документи:

– оригінал або нотаріально посвідчену копію рішення 
заснов ників (учасників) або уповноваженого ним органу щодо 
припинення юридичної особи, що не пов’язана з реорга ніза-
цією;

– документ, що підтверджує внесення плати за публіка-
цію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) 
або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення 
юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масо-
вої інформації.

У випадках, установлених законом, окрім указаних до-
кументів, додатково подається документ, який підтверджує 
одержання згоди відповідних органів на припинення юридич-
ної особи.

Державний реєстратор за відсутності підстав для зали-
шення документа, які подані для внесення до ЄДР запису 
про рішення засновників (учасників) юридичної особи або 
уповно важеного ними органу щодо припинення юридичної 
особи, без розгляду повинен у день надходження цих доку-
ментів внести до ЄДР запис про рішення засновників (учасни-
ків) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо 
припинення юридичної особи та направити відповідне пові-
домлення органам статистики, державної фіскальної служби, 
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування 
відомості про внесення такого запису.
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Із дати внесення до ЄДР запису про рішення засновників 
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними орга-
ну щодо припинення юридичної особи забороняється:

– проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи, щодо якої прийнято рішення 
про припинення юридичної особи;

– внесення змін до ЄДР, які стосуються відомостей про 
відокремлені підрозділи;

– проведення державної реєстрації юридичної особи, за-
сновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої при-
йнято рішення про припинення юридичної особи.

Із метою спрощення цієї процедури Верховна Рада України 
прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців щодо спрощення механізму державної реєстра-
ції припинення суб’єктів господарювання» від 01.07.2010 р. 
№ 2390-VI. Згідно з Прикінцевими та перехідними положен-
нями він набирав чинності 03.03.2011 р., а окремі його поло-
ження – у березні 2014 р.

Насамперед змінами до Закону передбачено поняття спро-
щеної процедури державної реєстрації припинення юридич-
ної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємниць-
кої діяльності фізичної особи-підприємця, яка полягає у тому, 
що запис про початок їх припинення шляхом ліквідації та про 
втрату чинності установчими документами та свідоцтвом про 
державну реєстрацію проводиться в день надходження доку-
ментів.

Контрольні питання
1. Які Ви знаєте способи припинення діяльності суб’єктів гос-

подарювання?
2. У чому різниця між реорганізацією та ліквідацією?
3. За яких підстав проводиться добровільна ліквідація су-

б’єктів господарювання?
4. Назвіть форми реорганізації суб’єктів господарювання.
5. Особливості припинення діяльності АТ.
6. Який порядок добровільної ліквідації суб’єктів господарю-

вання?
7. Що є підставою й умовами порушення справи про банкрут-

ство?
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8. Назвіть осіб, які беруть участь у справі про банкрутство.
9. Які Ви знаєте стадії провадження у справі про банкрутство?
10. Поняття, умови та етапи санації боржника.
11. Охарактеризуйте прийняття та наслідки мирової угоди.
12. У якій черговості задовольняються вимоги кредиторів?
13. Вкажіть особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів 

господарювання?
14. Які документи необхідно подати для державної реєстрації 

припинення юридичної особи?
15. Назвіть, які документи потрібно подати для державної реє-

страції припинення підприємницької діяльності фізичної особи-
підприємця за її рішенням.

Ситуаційне завдання 1. Виробничий кооператив «Капкан», 
пере буваючи протягом року в стані неплатоспроможності через не-
можливість отримання дебіторської заборгованості з своїх контр-
агентів, вирішив ініціювати справу про визнання його банкрутом.

У чому сенс для боржника ініціювати справу про власне банкрут-
ство?

Коли боржник зобов’язаний ініціювати справу про банкрутство?
Які документи має подати боржник-заявник для порушення про-

вадження у справі про банкрутство?
За наявності яких матеріально-правових умов господарський суд 

повинен порушити справу про банкрутство?
Ситуаційне завдання 2. Комунальне підприємство «Львівводо-

канал» вирішило ініціювати порушення провадження у справі про 
банкрутство, посилаючись на неможливість виконувати обов’язки 
перед працівниками щодо вчасної виплати заробітної плати з огля-
ду на нерегулярність надходжень з місцевого бюджету коштів на по-
криття видатків підприємства. Виконком місцевої ради заперечував 
проти порушення справи про банкрутство, оскільки місцевою радою 
на пленарному засіданні було прийнято рішення про неможливість 
визнання цього підприємства банкрутом, оскільки воно є некомер-
ційним, фінансується з місцевого бюджету і виробляє продукцію, не-
обхідну для задоволення потреб територіальної громади. 

Чи потрібна згода місцевої ради або її виконкому на подання ко-
мунальним підприємством заяви про визнання його банкрутом?

Чи може бути комунальне підприємство за наявних обставин ви-
знане банкрутом?

Які підстави припинення провадження у справі про банкрут-
ство?
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Р о з д і л   7
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Загальні положення про право власності 
й інші речові права суб’єктів господарювання

Власність як науковий термін розглядається у двох аспек-
тах: економічному й юридичному. В економічному – це уречев-
лена праця, яка полягає в належності наявних засобів вироб-
ництва й одержуваних продуктів праці державі, окремим ко-
лективам чи індивідам і функціонує в процесі виробництва, 
розподілу та присвоєння матеріальних благ. Належність у цьо-
му разі означає відношення суб’єкта присвоєння до певних ма-
теріальних благ як до своїх і, відповідно, відношення до них 
усіх інших осіб як до чужих. Матеріально-речовий аспект про-
цесу присвоєння в цьому випадку характеризує ставлення лю-
дей до речі. Інший аспект присвоєння матеріальних благ – це 
суспільні відносини власності, які характеризують відносини 
між людьми, що ґрунтуються на розмежуванні «мого» та «чу-
жого». Суть його полягає в пануванні власника над річчю як 
над своєю та усуненні всіх інших суб’єктів від речі або, інакше 
кажучи, в недопущенні будь-яких перешкод власнику в здій-
сненні панування над річчю з боку невласника.

Правове регулювання відносин власності зумовлює виник-
нення поняття «право власності». Власність проголошуєть-
ся та регламентується законом і набуває юридичного стату-
су «право власності». Юридичний аспект власності визначе-
но у ст. 13 Конституції України. Правове оформлення чи ре-
гулювання відносин власності складається з таких норм, що 
функціонально визначають належність матеріальних благ та 
їх пере міщення.

По-перше, норми, які встановлюють можливість (чи не-
можливість) приналежності матеріальних благ певним осо-
бам, юридично закріплюючи економічний (фактичний) стан 
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їх привласнення. До них, скажімо, належать конституційні 
(державно-правові) норми про форми власності, які визна-
чаються й охороняються державою, а також адміністративно-
пра вові, цивільно-правові та господарсько-правові норми 
про способи набуття, використання та припинення права на 
майно.

По-друге, норми, які визначають правила, що вста-
новлюють характер і межі поведінки власників майна, 
котрі охороняються законом, тобто їх повноваження, які 
оформлюють конкретні можливості господарчого відання 
над майном. Це цивільно-правові та господарсько-правові 
норми про повно важення власників та інших суб’єктів щодо 
використання майна.

По-третє, норми, які встановлюють правові способи захис-
ту власників матеріальних благ від посягань інших осіб на на-
лежне їм майно (норми цивільного, господарського, адміні-
стративного, кримінального права про захист відносин влас-
ності).

Отже, вказані норми мають різногалузевий характер, 
оскільки економічні відносини власності регулюються норма-
ми конституційних та інших галузей права, зокрема господар-
ського.

У юридичній науці термін «право власності» вживається в 
об’єктивному та суб’єктивному значеннях.

Право власності в об’єктивному значенні – це сукупність 
правових норм, що регулюють економічні відносини власності 
й є юридичною підставою існування та реалізації права влас-
ності у тій чи іншій правовій системі.

Право власності в суб’єктивному значенні – це визначена 
та забезпечена об’єктивним правом сукупність повноважень 
конкретного власника, що забезпечує можливість викорис-
тання належного йому майна своєю владою й у власних інте-
ресах, яке є у межах конкретного правовідношення власності.

Правомочностями власника щодо його майна, яке вико-
ристовується у сфері господарювання, є: право володіння, пра-
во користування та право розпорядження, які становлять 
зміст права власності. Право володіння – це закріплення мате-
ріальних благ за конкретними власниками-індивідами та ко-
лективами, юридична можливість фактичного їх утримання 
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у сфері господарювання. Право користування – це юридична 
можливість вилучення з речей їхніх корисних якостей, які на-
дають можливість задовольнити відповідні потреби індивіда 
чи колективу, використовувати їх для провадження підприєм-
ницької діяльності. Право розпорядження – це юридична мож-
ливість власника визначити юридичну або фактичну долю 
речі, використовувати її на свій розсуд. Індивід або колектив 
здійснює володіння, користування та розпорядження реча-
ми (матеріальними благами) за своїм інтересом незалежно від 
волі й бажання інших, але не всупереч закону.

Можливі й такі випадки, коли права володіння, користу-
вання та розпорядження одночасно зосереджуються в особи, 
яка не є власником майна. Наприклад, право власності на май-
но, закріплене за державним підприємством, належить держа-
ві, а не підприємству, яке ним володіє, користується і розпоря-
джається.

До повноважень власника також належать такі права: за-
сновницькі (щодо заснування інших суб’єктів господарювання 
та наділення їх відповідним майном), регулятивні (щодо ви-
значення меж використання майна, яке передається власни-
ком іншим суб’єктам господарювання на похідних від права 
власності правових титулах), оперативно-управлінські (щодо 
управління створеним власником суб’єктом господарювання), 
контрольні (щодо контролю за використанням майном, яке на 
певному, зазвичай похідному від права власності, правовому 
титулі закріплюється за іншим суб’єктом господарювання) та 
охоронні (щодо охорони прав власника від посягань інших осіб 
на його майно та захисту прав та законних інтересів власника 
у разі їх порушення іншими особами) повноваження.

Ю. П. Пацурківський зазначає, що правовий режим майна – 
це встановлені правовими нормами склад цього майна, поря-
док його формування, використання і вибуття, а також обсяг 
прав та обов’язків суб’єктів господарювання з приводу воло-
діння, користування і розпорядження майном, порядок звер-
нення на нього стягнень кредиторів39. Однак останніми рока-

_____________________________________________

39 Пацурківський Ю. П. Правий режим майна суб’єктів підприємницької діяль-
ності: монографія / Ю. П. Пацурківський. – Чернівці: Рута, 2001. – 248 с.
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ми правові реалії сфери господарювання суттєво трансформу-
валися – відбулися значні зміни у сфері правового регулюван-
ня майнових відносин суб’єктів господарювання.

Правовий режим майна окреслює сукупність вимог, що 
висуваються до майна в разі його набуття, використання чи 
вибуття у процесі здійснення господарської діяльності, тому 
його не варто визначати з погляду розпорядчих можливос-
тей суб’єкта. У процесі господарювання правовий режим май-
на має важливе значення в позначенні особливих правил облі-
ку майна суб’єкта40.

Відповідно до ч. 1 ст. 133 ГКУ, основу правового регулюван-
ня майна суб’єктів господарювання, на якій базується їх госпо-
дарська діяльність, становлять право власності та інші речо-
ві права – право господарського відання, право оперативного 
управління. Господарська діяльність, згідно з ч. 2 ст. 316 ЦКУ, 
також може здійснюватися на основі інших речових прав (пра-
ва володіння, права користування, права довірчої власності), 
яке виникає внаслідок закону або договору.

Зазначені положення щодо повноважень власника майна 
у сфері господарювання відображені в ст.ст. 134–135 ГКУ. Від-
повідно до ч. 1 ст. 134 ГКУ, суб’єкт господарювання, який здій-
снює господарську діяльність на основі права власності, на 
свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб’єктами воло-
діє, користується і розпоряджається належним йому (їм) май-
ном, у тому числі має право надати майно іншим суб’єктам для 
використання його на праві власності, праві господарського 
відання чи праві оперативного управління, або на основі ін-
ших форм правового режиму майна, передбачених ГКУ, що ви-
значає його правовий режим. Отож правовий режим майна 
суб’єкта господарювання, на якому базується його господар-
ська діяльність, становить право власності та інші речові пра-
ва, а саме: право господарського відання і право оперативно-
го управління.

Як зазначалося, фізичні й юридичні особи можуть бути 
власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів 
_____________________________________________

40 Хомко Л. В. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. посіб-
ник / Л. В. Хомко, Х. Ю. Кульгавець. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С. 193.
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майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Склад, 
кількість і вартість майна, яке може бути у власності фізичних 
та юридичних осіб за окремими винятками, оскільки можуть 
бути встановлені обмеження у Законі. Наприклад, розмір зе-
мельної ділянки, яка може бути у власності ФГ, не може пере-
вищувати 100 га.

Право власності набувається на підставах, що не забороне-
ні законом, зокрема із правочинів. Воно вважається набутим 
правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або неза-
конність набуття права власності не встановлена судом. Якщо 
майно відчужене особою, яка не мала на це права, добросовіс-
ний набувач набуває право власності на нього, якщо відповід-
но до ст. 390 ЦКУ, майно не може бути витребуване у нього.

Способи набуття права власності поділяються на:
– первісні – такі, за яких право власності на річ вини-

кає вперше або незалежно від права попереднього власника 
на цю річ (виготовлення або створення нової речі (виробни-
цтво), переробка речі (специфікація), привласнення загально-
доступних дарів природи, знахідка, бездоглядні домашні тва-
рини, скарб та інші безхазяйні речі);

– похідні – такі, за яких набуття права власності у суб’єкта 
виникає внаслідок волевиявлення попереднього власника 
(пра вочини, що спрямовані на передачу майна у власність 
і спад кування, приватизація державного та комунального 
майна).

Право власності у набувача майна за договором виникає з 
моменту передання майна, якщо інше не встановлено догово-
ром або законом (ст. 334 ЦКУ).

Переданням майна вважається вручення його набувачеві 
або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, 
пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання 
доставки. До передання майна прирівнюється вручення коно-
самента або іншого товарно-розпорядчого документа на май-
но. Право власності на майно за договором, який підлягає но-
таріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту тако-
го посвідчення або з моменту набрання законної сили рішен-
ням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріаль-
но, дійсним. Якщо договір про відчуження майна підлягає дер-
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жавній реєстрації, право власності у набувача виникає з мо-
менту такої реєстрації.

Підстави припинення права власності. Право власності 
припиняється у разі відчуження власником свого майна; від-
мови власника від права власності; припинення права влас-
ності на майно, яке за законом не може належати цій особі; 
знищення майна; викупу пам’яток історії та культури; викупу 
земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю; вику-
пу нерухомого майна у зв’язку з викупом з метою суспільної 
необхідності земельної ділянки, на якій воно розмішене; звер-
нення стягнення на майно за зобов’язаннями власника; рек-
візиції; конфіскації; припинення юридичної особи чи смерті 
власника.

Право власності може бути припинене в інших випадках, 
установлених законом.

Майно, що використовується у господарській діяльнос-
ті як сукупність речей та інших цінностей, може перебува-
ти у спільній власності. Таке майно може належати особам на 
праві спільної часткової (дольової) або на праві спільної су-
місної власності. Власність двох чи більше осіб із визначен-
ням часток кожного з них у праві власності є спільною част-
ковою власністю. Частки у праві спільної часткової власності 
вважаються рівними, якщо інше не встановлено за домовле-
ністю співвласників або законом. Якщо розмір часток у праві 
спільної часткової власності не встановлений за домовленіс-
тю співвласників або законом, він визначається з урахуванням 
вкладу кожного з співвласників у придбання (виготовлення, 
спорудження) майна. Наприклад, майно учасників ТОВ, право 
спільної часткової власності здійснюється співвласниками за 
їхньою згодою. Спільна власність вважається частковою, якщо 
договором або законом не встановлена спільна сумісна влас-
ність на майно.

Спільна власність двох або більше осіб без визначення 
часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною 
власністю. Співвласники майна, що є у спільній сумісній 
власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не 
встановлено домовленістю між ними. Розпоряджання майном, 
що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою 
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всіх співвласників. У разі вчинення одним із співвласників 
правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, 
що він учинений за згодою всіх співвласників.

До інших речових прав, похідних від права власності, на-
лежать право господарського відання та право оперативного 
управління

Право господарського відання. Згідно з ч. 1 ст. 136 ГКУ, пра-
во господарського відання є речовим правом суб’єкта під-
приємництва, який володіє, користується майном, закріпле-
ним за ним власником уповноваженим органом, з обмежен-
ням правомочності розпорядження щодо окремих видів май-
на лише за згодою власника, у випадках, передбачених закона-
ми. Власник майна, закріпленого на праві господарського ві-
дання за суб’єктом підприємництва, здійснює контроль за ви-
користанням та збереженням належного йому майна безпосе-
редньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в 
оперативно-господарську діяльність підприємства.

О. М. Вінник указує, що право господарського відання, по-
рівняно з правом власності, є більш обмеженим і передба-
чає можливість володіння, користування та розпоряджен-
ня закріп леним на цьому правовому титулі майном на розсуд 
суб’єкта цього права (підприємства), але в межах закону і за-
твердженого власником майна статуту підприємства. Суб’єкт 
права господарського відання за своїми зобов’язаннями від-
повідає всім майном, що закріплене за ним на цьому право-
вому режимі, й може бути суб’єктом банкрутства41.

Право оперативного управління. Таким правом, відповід-
но до ст. 137 ГКУ, визначається речове право суб’єкта госпо-
дарювання, який володіє, користується та розпоряджається 
майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним 
органом) для здійснення некомерційної господарської діяль-
ності, у межах, встановлених ГКУ та іншими законами, а та-
кож власником майна (уповноваженим ним органом). Влас-
ник майна, закріпленого на праві оперативного управління за 
суб’єктом господарювання, здійснює контроль за використан-

_____________________________________________

41 Господарське право: курс лекцій / О. М. Вінник. – К.: Атіка, 2004. – С. 154.
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ням і збереженням переданого в оперативне управління май-
на безпосередньо або через уповноважений ним орган і має 
право вилучати у суб’єкта господарювання надлишкове май-
но, а також майно, що не використовується, та майно, що вико-
ристовується ним не за призначенням.

Різновидом нерухомого майна, що має спеціальний право-
вий режим, є природні ресурси (ст.ст. 148–153 ГКУ).

Відповідно до Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII, 
вони поділяються на природні ресурси загальнодержавного 
та місцевого значення. До перших належать: територіальні та 
внутрішні морські води; природні ресурси континентально-
го шельфу та виключно (морської) економічної зони; атмо-
сферне повітря; підземні води; поверхневі води, що знаходять-
ся або використовуються на території більш як однієї області; 
лісові ресурси державного значення; природні ресурси в меж-
ах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загаль-
нодержавного значення; дикі тварини, які перебувають у ста-
ні природної волі в межах території України й які перебувають 
у державній власності.

До природних ресурсів місцевого значення належать при-
родні ресурси, не віднесені законодавством України до при-
родних ресурсів загальнодержавного значення.

Суб’єкти господарювання, відповідно до ч. 1 ст. 149 ГКУ, ви-
користовують у господарській діяльності природні ресурси на 
праві власності або на праві користування. У власність може 
передаватися земля із закритими водоймами, ділянками лі-
сів, загальнопоширеними корисними копалинами, що знахо-
дяться в ній, у тому числі громадянам для ведення (фермер-
ського) господарства, а також сільськогосподарським підпри-
ємствам – для господарської діяльності. Порядок надання зем-
лі у власність визначається виключно законом з урахуванням 
необхідності визначення гарантій ефективного використання 
землі суб’єктами господарювання, запобігання її безгосподар-
ному використанню та псуванню. Вона, зокрема, може набува-
тися за договором купівлі-продажу, ренти, внесення її до ста-
тутного капіталу та інших підстав, визначених ст.ст. 81–84 Зе-
мельного кодексу України.
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Здійснюючи господарську діяльність, суб’єкт господарю-
вання також має право використовувати природні ресурси на 
засадах природокористування, а саме: експлуатувати корис-
ні властивості наданих йому природних ресурсів; використо-
вувати для господарських потреб в установленому законо-
давством порядку корисні копалини місцевого значення, вод-
ні об’єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому зе-
мельній ділянці; одержувати доходи від результатів господар-
ської діяльності, пов’язаної з використанням природних ре-
сурсів; одержувати пільгові короткострокові та довгостроко-
ві кредити для реалізації заходів щодо ефективного викорис-
тання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також 
користуватися податковими пільгами при здійсненні зазначе-
них заходів; вимагати компенсації шкоди, завданої належним 
йому природним ресурсам іншими суб’єктами, а також усунен-
ня перешкод у здійсненні господарської діяльності, пов’язаної 
з використанням природних ресурсів.

У ч. 3 ст. 38 Закону України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища» передбачено, що в порядку спе-
ціального використання природних ресурсів громадянам, під-
приємствам, установам і організаціям надаються у володіння, 
користування або оренду природні ресурси на підставі спеці-
альних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку за 
плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у ви-
падках, передбачених законодавством України, – на пільгових 
умовах.

Суб’єкти господарювання можуть їх використовувати як 
переможці аукціонів з продажу спеціальних дозволів на корис-
тування надрами, організатором якого є Міністерство еколо-
гії та природних ресурсів України та Державна служба геоло-
гії та надр.

У сучасних умовах науково-технічного прогресу – викорис-
тання інноваційних технологій у господарській діяльності де-
далі актуальнішими є використання інтелектуальної власнос-
ті, яка об’єднується поняттям «промислова власність». Згід-
но із ст. 155 ГКУ об’єктами права власності у сфері господарю-
вання є: винаходи на корисні моделі; промислові зразки; сор-
ти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки для то-
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варів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; геогра-
фічне значення; комерційна таємниця; комп’ютерні програми; 
інші об’єкти, передбачені законом.

Особливим видом майна, згідно з ст.ст. 194–198 ЦКУ і 
ст.ст. 139, 163–169 ГКУ і відповідним Законом України від 
23.09.2006 р. № 3480-IV «Про цінні папери і фондовий ринок», 
є цінні папери, що є предметом розгляду підручника «Госпо-
дарське право України. Особлива частина».

Захист права власності – низка передбачених законодав-
ством заходів, що вживаються у випадках порушення цього 
права та спрямовані на захист і відновлення відносин влас-
ності. Захист відносин власності здійснюється на підставі за-
гальних засад, визначених у ст. 386 ЦКУ, серед яких можна 
виок ремити: рівний захист усіх суб’єктів права власності (ч. 4 
ст. 13 Конституції України); неможливість позбавлення особи 
права власності протиправним шляхом; наявність у власни-
ка права вимагати усунення всяких порушень його права або 
пере шкод у здійсненні його права; наявність у власника пра-
ва на отримання відшкодування, завданої йому майнової та 
моральної шкоди; захист права власності здійснюється судом; 
наявність у власника права на відшкодування з боку держави 
заподіяних збитків у разі прийняття державою нормативно-
правового акта, який припиняє право власності; поширення 
положень щодо захисту права власності на особу, яка хоч і не 
є власником, але володіє майном на праві повного господар-
ського відан ня, оперативного управління або на іншій підста-
ві, передбаченій законом чи договором, охоплюючи права на 
захист цієї особи свого володіння від власника.

Загальний перелік способів захисту цивільних прав перед-
бачений у ч. 2 ст. 16 ЦКУ й охоплює ті заходи, які можуть вико-
ристовуватися щодо права власності, а саме: визнання права; 
визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує 
право; відновлення становища, яке існувало до порушення; 
примусове виконання обов’язку в натурі; зміна правовідно-
шення; припинення правовідношення; відшкодування збит-
ків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкоду-
вання моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними 
рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу 
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влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого са-
моврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Способи захисту відносин власності поділяються на:
– речово-правові – захищають повноваження власника 

на володіння, користування та розпорядження майном, яке є 
індивідуально-визначеним та існує у натурі за умови, що пору-
шення не пов’язане з виконанням зобов’язань між власником 
і порушником: позов неволодіючого майном власника до його 
фактичного набувача про витребування майна з чужого неза-
конного володіння (віндикаційний позов) (ст. 387 ЦКУ); позов 
про захист права власності від порушень (усунення будь-яких 
перешкод у здійсненні власником права користування та роз-
порядження майном), не пов’язаних із позбавленням володін-
ня (негаторний позов) (ст. 391 ЦКУ); позов про визнання пра-
ва власності (ст. 392 ЦКУ);

– зобов’язально-правові – застосовуються у випадках, 
коли власник пов’язаний із порушником зобов’язанням: позов 
про витребування майна від особи, якій воно було передано 
за договором та яка його не повернула у встановлений строк; 
позов про відшкодування завданої власнику шкоди; позов про 
повернення майна, що придбане або збережене за рахунок ін-
шої особи без достатніх підстав.

Також заходами захисту права власності можуть бути нор-
ми щодо визнання правочинів недійсними та ін.

Окрім загальних положень про захист права власності на 
похідних від нього майнових прав, законодавством передба-
чені певні особливості їх захисту у сфері господарської діяль-
ності. Зокрема, у ч. 4 ст. 13 Конституції України стосовно цієї 
сфери передбачено, що держава забезпечує захист прав усіх 
суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямо-
ваність економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед за-
коном. Зазначені конституційні положення розвинуті в ст. 147 
ГКУ. Частини 2 і 3 цієї статті обмежують вилучення державою 
у суб’єкта господарювання його майна, що допускається не 
інакше як у випадках, на підставах і в порядку, передбачених 
законом.

Збитки, завдані суб’єкту господарювання порушенням 
його майнових прав громадянами чи юридичними особами, а 
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також органами державної влади чи органами місцевого само-
врядування, відповідно до ч. 3 ст. 147 ГКУ, відшкодовуються 
йому відповідно до закону.

У ст. 20 ГКУ визначено способи, якими захищаються право 
власності й інші майнові права суб’єкта господарювання. Пра-
ва та законні інтереси суб’єктів господарювання захищають-
ся шляхом:

– визнання наявності або відсутності прав;
– визнання повністю або частково недійсними актів ор-

ганів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемля-
ють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або 
споживачів;

– визнання недійсними господарських угод з підстав, 
передбачених законом;

– відновлення становища, яке існувало до порушення 
прав та законних інтересів суб’єктів господарювання;

– припинення дій, що порушують право або створюють 
загрозу його порушення; присудження до виконання обов’язку 
в натурі;

– відшкодування збитків;
– застосування штрафних санкцій; застосування опера-

тивно-господарських санкцій;
– застосування адміністративно-господарських санкцій;
– установлення, зміни і припинення господарських пра-

вовідносин та іншими способами, передбаченими законо-
давством.

Порядок захисту прав суб’єктів господарювання та спожи-
вачів визначається ЦКУ, ГКУ та іншими законами України.

§ 2. Склад та правовий режим майна підприємства
Майном суб’єктів господарювання, згідно з ч. 1 ст. 139 ГКУ, 

є сукупність речей та інших цінностей (включаючи немате-
ріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляють-
ся чи використовуються у діяльності суб’єктів господарських 
відносин та відображаються в їх балансі або враховуються в ін-
ших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів. 
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Положення цієї статті розрізняють майно в речовій формі (ру-
хоме і нерухоме майно) та нематеріальні активи (безтілесне 
майно). 

Аналізуючи практику розгляду ЄСПЛ справ щодо пору-
шення права володіння майном, можна зробити висновок, що 
поняття «майно», як і «власність», має доволі широке тлума-
чення й охоплює низку економічних інтересів (активів) – і ма-
теріальних, і нематеріальних.

Зокрема у контексті ст. 1 Першого протоколу Конвенції 
ЄСПЛ розглядалися справи щодо порушення права власності, де 
об’єктами були:

– нерухомість, зокрема, маєтки («Колишній Король Гре-
ції та інші проти Греції» (The Former King Of Greece and Others 
v. Greece), заява № 25701/94, рішення від 23.11.2000 р.), зе-
мельна ділянка та будинок, будинки («Спорронґ і Льоннрот 
проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), рішення від 
23.09.1982 р., заяви №№ 7151/75; 7152/75, серія А, № 52) та 
інша нерухомість;

– прибутки, що випливають з власності, зокрема оренд-
на плата (рента), передбачена договором, добровільно укла-
деним відповідно до законодавства («Мелахер та інші проти 
Австрії» (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№ 10522/83; 
11011/84; 11070/84, рішення від 19.12.1989 р.);

– рухоме майно, наприклад, картина (зокрема, «Портрет 
молодого селянина» Ван Гога був предметом розгляду у спра-
ві «Беєлер проти Італії» (Beyeler v. Italy) [GC] від 05.01.2000 р., 
заява № 33202/96), або речі особи, що знаходяться в її по-
мешканні («Новоселецький проти України» (Novoseletskiy v. 
Ukraine), заява № 47148/99, рішення від 22.02.2005 р.);

– банківські внески («Гайдук та інші проти України» 
(Gayduk and Others v. Ukraine) (Остаточна ухвала щодо при-
йнятності заяв № 45526/99 […], поданих Іваном Юрійовичем 
Гайдуком та іншими проти України від 02.07.2002 р.);

– «активи», які можуть виникнути, зокрема на підста-
ві позову про відшкодування шкоди, який виникає з її запо-
діянням («Прессос Компанія Нав’єра С. А. та інші проти Бель-
гії» (Pressos Compania Naviera S. A. and Others v. Belgium) (1), 
зая ва № 17849/91, рішення від 28.10.1995 р.;
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– «правомірні очікування»/«законні сподівання» вчи-
няти певні дії відповідно до виданого державними органа-
ми дозволу (наприклад, правомірні сподівання бути здат-
ним здійснювати запланований розвиток території, з огля-
ду на чинний на той час дозвіл на промислове освоєння зем-
лі (Справа «Пайн Велі Девелопмент Лтд. та інші проти Ірлан-
дії» (Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland), заява 
№ 12742/87, рішення від 23.10.1991 р.);

– акції компанії (ухвала щодо прийнятності Заяв 
№№ 8588/79 та 8589/79 Lars Bramelid and Anne-Marie 
Malmstrom v. Sweden від 12.10.1982 р.; «Совтрансавто-
Холдинг» проти України» (Sovtransavto Holding v. Ukraine), зая-
ва № 48553/99, рішення від 25.07.2002 р.;

– патенти;
– «гудвіл» (goodwill) – накопичені нематеріальні акти-

ви підприємства, що включають її найменування, репутацію, 
ді лові зв’язки (в тому числі клієнтуру), товарні знаки та ін.; 
власність «фірми» («Ван Марле та інші проти Нідерландів» 
(Van Marle and Others), заяви №№ 8543/79, 8674/79, 8675/79 
та 8685/79, рішення від 03.06.1986 р.;

– інше «майно», що «становить економічну цінність», зо-
крема необхідні для здійснення підприємницької діяльнос-
ті дозволи чи ліцензії (справа «Тре Тракторер Актіболаґ про-
ти Швеції» (Tre Traktorer Aktiebolag v. Sweden), рішення від 
07.07.1989 року, серія A, № 159).

Отже, поняття «майно» відповідно до ст. 1 Першого прото-
колу Конвенції має автономне значення. Це насамперед озна-
чає, що національне законодавство держав-учасниць Конвен-
ції не може вважатися остаточним при з’ясуванні його зміс-
ту, тобто не обмежується власністю на матеріальні речі та не 
залежить від формальної класифікації у внутрішньому праві: 
певні інші права та інтереси, що становлять активи, також мо-
жуть вважатися «правом власності», а тому і «майном»42.

_____________________________________________

42 Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в 
адміністративному судочинстві: науково-методичний посібник для суд-
дів / Т. І. Фулей. – К., 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
coollib.net/b/326688/read.
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_____________________________________________

43 Конвенція Організацій Об’єднаних Націй проти корупції: Міжнародний 
документ від 31.10.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.

У п. D ст. 2 Конвенції ООН проти корупції термін «майно» 
означає будь-які активи, матеріальні або нематеріальні, рухо-
мі або нерухомі, виражені в речах або в правах, а також юри-
дичні документи або активи, що підтверджують право влас-
ності на такі активи або інтерес у них43.

Згідно із ст. 190 ЦКУ, майном як особливим об’єктом вва-
жаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права 
та обов’язки.

Відповідно до Закону України від 12.07.2001 р. № 2658-III 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяль ність в Україні», майном, яке може оцінюватися, вважа-
ються об’єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (вклю-
чаючи їх невід’ємні частини), машини, обладнання, транспорт-
ні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому 
числі об’єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові 
комплекси всіх форм власності.

Предметами матеріального світу, щодо яких можуть вини-
кати цивільні права та обов’язки, є нерухомі та рухомі речі. До 
нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать зе-
мельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ді-
лянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та 
зміни їх призначення. Режим нерухомої речі може бути поши-
рений законом на повітряні та морські судна, судна внутріш-
нього плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на 
які підлягають державній реєстрації. Рухомими є речі, які мож-
на вільно переміщувати у просторі. Встановлені правовими 
нормами структури майна, порядок його придбання, форму-
вання, використання та вибуття, а також звернення на нього 
стягнень кредиторів становлять правовий режим майна під-
приємства. Особливим різновидом рухомих речей є цінні папе-
ри, які втілюють права на товари, грошові кошти.

Згідно з ст. 191 ЦКУ, майном є також підприємство як єди-
ний майновий комплекс, що використовується для здійснення 
підприємницької діяльності. До складу підприємства як єди-
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ного майнового комплексу входять усі види майна, призначе-
ні для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, 
споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права 
вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше 
позначення та інші права, якщо інше не встановлено догово-
ром або законом. Підприємство як єдиний майновий комп-
лекс, відповідно до ЦКУ, є нерухомістю. Підприємство або його 
частина можуть бути об’єктом купівлі-продажу, застави, орен-
ди й інших правочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ГКУ, підприємство є самостійним 
суб’єктом господарювання, створеним компетентним орга-
ном державної влади або органом місцевого самоврядуван-
ня, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та осо-
бистих потреб шляхом систематичного здійснення вироб-
ничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської 
діяль ності. Підприємство є юридичною особою, має відокрем-
лене майно, самостійний баланс, рахунки в установах бан-
ків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним ко-
дом. Тобто за ГКУ, підприємство – це суб’єкт господарювання, 
який поєд нує поняття юридичної особи в розумінні ЦКУ з по-
няттями підприємство. Тоді як за ЦКУ підприємство є тіль-
ки об’єктом власності. У зв’язку з цим для цілей цього й ін-
ших розділів замість поняття «підприємство» вживатимуть 
як тотожні поняття «юридична особа» чи «суб’єкт господа-
рювання». Тобто підприєм ство буде розумітися як особлива 
організаційно-правова форма юридичної особи.

Форми майнової власності у різних підприємствах є не-
однакові. Так, для фізичної особи-підприємця, приватного під-
приємця, господарського товариства та кооперативу – це пра-
во власності; для державних і комунальних підприємств – пра-
во господарського відання; для організаційно-господарського 
відання і казенних підприємств – оперативного управлін-
ня. Обсяг можливостей конкретного підприємства в майно-
вій сфері звичайно залежить від форми майнової відокремле-
ності. Водночас це не впливає на принципову можливість різ-
них підприємств бути самостійним (від свого імені) учасни-
ком відносин товарно-грошового обігу під час здійснення гос-
подарської діяльності.
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Майно юридичної особи-підприємства становлять вироб-
ничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість 
яких відображається в самостійному балансі юридичної особи 
або враховуються в інших передбачених законом формах об-
ліку майна цих суб’єктів (ст.ст. 66 і 139 ГКУ). Залежно від еко-
номічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення гос-
подарської діяльності, майнові цінності належать до основних 
фондів виробничого і невиробничого призначення, оборотних 
засобів, коштів, товарів.

Водночас у ПКУ (п. 1.138 ст. 14) вживається поняття осно-
вні засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси корис-
них копалин наданих у користування ділянок надр (крім вар-
тості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомо-
більних доріг загального користування, бібліотечних і архів-
них фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 
6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріаль-
них активів), що призначаються платником податку для ви-
користання у господарській діяльності платника податку, вар-
тість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у 
зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких з дати введен-
ня в експлуатацію становить понад один рік (або операційний 
цикл, якщо він довший за рік).

Основними фондами виробничого і невиробничого при-
значення є будинки, споруди, машини та устаткування, об-
ладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, гос-
подарський інвентар та інше майно тривалого використання, 
що віднесено законодавством до основних фондів. Для цілей 
бухгалтерського обліку основні фонди класифікуються, зокре-
ма, на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, не-
завершені капітальні інвестиції. Основні засоби, що облікову-
ються на балансі підприємства, підлягають розподілу за таки-
ми групами:

група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та пе-
редавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх части-
ни (квартири і місця загального користування), вартість капі-
тального поліпшення землі;
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група 2 – автомобільний транспорт та вузли (запасні час-
тини) до нього: меблі: побутові електронні, оптичні, електро-
механічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) 
обладнання, устаткування та приладдя до них;

група 3 – будь-які інші основні фонди, не включені до груп 
1, 2 і 4;

група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші ма-
шини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з 
ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформа-
ційні системи, комп’ютерні програми, телефони (у тому числі 
стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вар-
тість малоцінних товарів (предметів).

Оборотними засобами є сировина, паливо, матеріали, ма-
лоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше 
майно виробничого і невиробничого призначення, що відне-
сено законодавством до оборотних засобів.

Коштами у складі майна суб’єктів господарювання є гроші 
у національній та іноземній валюті, призначені для здійснен-
ня товарних відносин цих суб’єктів з іншими суб’єктами, а та-
кож фінансових відносин відповідно до законодавства.

Під товарами у складі майна суб’єктів господарювання ви-
знаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані ро-
боти та послуги.

Оборотними засобами (активами) є сировина, паливо, ма-
теріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношу-
ються, інше майно виробничого і невиробничого призначен-
ня, інше майно, відповідно ч. 4 ст. 139 ГКУ.

Коштами у складі майна суб’єктів господарювання є гроші 
у національній та іноземній валюті, призначені для здійснен-
ня товарних відносин цих суб’єктів з іншими суб’єктами, а та-
кож фінансових відносин відповідно до законодавства.

Спеціальні фонди та резерви – це грошові кошти підприєм-
ства, що не беруть безпосередньої участі у виробничому про-
цесі, а використовуються за спеціальним призначення (ціля-
ми), передбаченими законодавством або статутом підприєм-
ства. Спеціальні фонди та резерви поділяються на обов’язкові 
(тобто передбачені як такі законодавством) та необов’язкові, 
що створюються на розсуд підприємства або власника його 
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майна. До перших (обов’язкових) належать амортизаційний 
(призначаються для відновлення основних фондів, форму-
ються та поповнюються за рахунок амортизаційних відраху-
вань) і фонд охорони праці (створюється відповідно до Зако-
ну України від 14.12.1992 р. «Про охорону праці»). Джерелами 
формування цього фонду є частини прибутку, що визначаєть-
ся колективним договором та спеціальні відрахування від со-
бівартості продукції.

Відповідно до Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIII 
«Про публічні закупівлі», товари – продукція, об’єкти будь-
якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, 
устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газо-
подібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням та-
ких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартос-
ті самих товарів; послуги – будь-який предмет закупівлі, крім 
товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння техно-
логій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-
конструкторські розробки, медичне та побутове обслугову-
вання, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консульта-
ційні послуги, поточний ремонт.

Особливим видом майна суб’єктів господарювання, відпо-
відно до ч. 7 ст. 139 ГКУ, є цінні папери. 

Джерелами формування майна суб’єктів господарюван-
ня підприємства, відповідно до ст. 140 ГКУ, є: грошові та мате-
ріальні внески засновників (як правило, є джерелом формуван-
ня статутного капіталу); доходи від реалізації продукції (робіт, 
послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладання і до-
тації з бюджетів; надходження від продажу (здавання в орен-
ду) майнових об’єктів (комплексів), що належать їм, придбан-
ня майна інших суб’єктів; кредити банків та інших кредиторів; 
безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій 
і громадян; інші джерела, не заборонені законом (недержав-
ні капітальні вкладення, надходження від здачі нерухомості в 
оренду, кредити банків та інших кредиторів, безоплатні та бла-
годійні внески, пожертвування організацій та громадян).

Майнові права та майнові обов’язки юридичної особи та-
кож можуть виникати: з угод, передбачених законом, а та-
кож з не передбачених законом, але таких, що йому не супере-
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чать; з актів органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених за-
коном; внаслідок створення та придбання майна з підстав, не 
заборонених законом; внаслідок заподіяння шкоди іншій осо-
бі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи 
без достатніх підстав; внаслідок порушення вимог закону при 
здійсненні господарської діяльності; з інших обставин, з яки-
ми закон пов’язує виникнення майнових прав та обов’язків 
суб’єктів господарювання.

Реалізація майнових прав підприємства здійснюється в 
порядку встановленому ГКУ, іншими законодавчими актами 
України. Відносини підприємства з іншими організаціями та 
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійсню-
ються на основі договорів. Водночас підприємство має пра-
во реалізовувати самостійно всю продукцію, яка не увійшла 
в державне замовлення або державне завдання, на терито-
рії України і за її межами, якщо інше не передбачено законом 
(ст. 67 ГКУ). Порядок використання коштів юридичної особи в 
іноземній валюті визначається у ГКУ та інших законах (ст. 68 
ГКУ). Зокрема юридична особа випускає, реалізує та придба-
ває цінні папери відповідно до законодавства України, напри-
клад, згідно з Законом, прийнятим Верховною Радою України 
від 08.10.2010 р. «Про внесення змін до Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» щодо створення умов для 
забезпечення належного обігу облігацій підприємств».

Окрім того, згідно з чч. 3–4 ст. 142 ГКУ, порядок викорис-
тання прибутку (доходу) суб’єкта господарювання визначає 
власник (власники) або уповноважений ним орган відповід-
но до законодавства та установчих документів. Порядок ви-
користання прибутку державних підприємств установлю-
ється відповідно до закону. Держава може впливати на вибір 
суб’єктами господарювання напрямів та обсягів використан-
ня прибутку (доходу) через нормативи, податки, податкові 
пільги та господарські санкції відповідно до закону. Вилучен-
ня державою майна, що ним використовується, як зазначало-
ся, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених за-
коном.
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§ 3. Правовий режим майна господарських товариств
Насамперед зазначимо, що основною особливістю, за якою 

товариство відрізняється від інших суб’єктів господарювання, 
є можливість добровільного об’єднання майна та зусиль засно-
вників (учасників) для формування ними спільної власності. 
Водночас засновники (учасники) господарського товариства, 
які передали майно до статутного капіталу, не є власниками 
майна товариства у правовому розумінні. Такий вис новок ви-
пливає із змісту ст. 85 ГКУ та ст. 115 ЦКУ, які встановлюються, 
що власником майна господарського товариства є саме това-
риство.

Зокрема, відповідно до ст. 85 ГКУ, господарське това риство 
є власником:

– майна, переданого йому засновниками і учасниками 
товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

– продукції, виробленої товариством у результаті госпо-
дарської діяльності;

– одержаних доходів від господарської діяльності това-
риства;

– будь-якого іншого майна, набутого товариством на під-
ставах, не заборонених законом.

Слід підкреслити, що з моменту передачі майна у власність 
товариства учасники втрачають на це майно речові права, а 
набувають лише право вимоги – зобов’язальне право (тобто 
у разі виходу з товариства особа може вимагати лише компен-
сацію, а не повернення речі в натуральній формі, а у разі лік-
відації товариства – частку в майні, що залишилося після лік-
відації). Проте майно, передане товариству в користування, у 
разі виходу з товариства повертається учаснику в натуральній 
формі без винагороди.

Вкладами засновників та учасників до статутного (скла-
деного) капіталу господарського товариства можуть бути бу-
динки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, гро-
шові кошти, зокрема в іноземній валюті, цінні папери, права 
користування землею, водою та іншими природними ресурса-
ми, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші речі або 
майнові чи інші відчужувані права (включаючи майнові пра-
ва на об’єкти інтелектуальної власності), що мають грошову 
оцінку, якщо інше не встановлено законом.
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Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника 
та засновника у статутному (складеному) капіталі. Грошова 
оцінка вкладу учасника господарського товариства здійсню-
ється за згодою і на вимогу учасників товариства, а у випад-
ках, установлених законом, вона підлягає незалежній експерт-
ній перевірці. Така оцінка проводиться відповідно до ст. 7 За-
кону Украї ни від 12.07.2001 р. «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

У разі, коли майно передається учасником товариства 
тільки у користування, розмір вкладу і, відповідно, частка 
учасника може визначатися виходячи з орендної плати за ко-
ристування цим майном, нарахованої за строк, установлений 
рішенням загальних зборів. У ст. 12 Закону України «Про гос-
подарські товариства» зазначено, що ризик випадкової заги-
белі або пошкодження майна, що є власністю товариства або 
передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не 
передбачається установчими документами.

Окрім вкладів, товариство є власником іншого майна. Це 
виготовлена у процесі господарювання продукція, доходи від 
продажу цінних паперів, кредити банків, пожертвування тощо.

Юридичними підставами виникнення права власності гос-
подарських товариств є також відповідні договори, згідно з 
якими утворюється статутний капітал товариства.

Засновники AT роблять свої вклади згідно з договором 
про його створення, інші акціонери – на умовах договору 
купівлі-продажу акцій. Але майно товариства, як зазначалося, 
виникає не тільки внаслідок об’єднання майна засновників і 
учасників, а ще й у результаті власної господарської діяльнос-
ті, інших дій, не заборонених законом (наприклад, на підставі 
цивільно-правових договорів).

Майно, що перебуває у власності товариства, структурно 
поділено на окремі капітали. В обов’язковому порядку ство-
рюється статутний капітал і резервний капітал.

Статутний капітал – сукупна вартість (у грошовому ви-
разі) вкладів учасників (засновників) у майно при створенні 
господарського товариства для забезпечення його діяльності 
у розмірах, визначених установчими документами.
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Основними функціями статутного капіталу є стабілізацій-
на (забезпечення діяльності товариства) та гарантійна (забез-
печення відповідальності перед кредиторами).

Для виконання гарантійної функції встановлюється міні-
мальний розмір статутного капіталу, який не може бути мен-
шим від розміру, визначеного законом. Він визначає мінімаль-
ний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його 
кредиторів. 

Законодавець встановив мінімальний розмір статутного 
капіталу для:

– АТ – не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним за-
робітним платам, що були передбачені законодавством на мо-
мент його створення;

– ТОВ – не менше суми, необхідної для забезпечення гос-
подарської діяльності, передбаченої на момент його ство-
рення;

– ТДВ не менше суми, необхідної для забезпечення госпо-
дарської діяльності, передбаченої на момент його створення.

За наслідками успішного господарювання статутний капі-
тал може бути збільшений з ініціативи вищого органу товари-
ства.

Для деяких юридичних осіб, які функціонують у формі гос-
подарських товариств, законом встановлені спеціальні вимо-
ги щодо мінімального розміру статутного капіталу, зокрема 
для комерційних банків, страхових та інвестиційних компаній, 
інвестиційних фондів та фондових бірж.

Окрім мінімального розміру статутного капіталу, в ч. 3 
ст. 86 ГКУ встановлено певні обмеження щодо коштів, за ра-
хунок яких може формуватися статутний капітал. Зокрема за-
бороняється використовувати для цього бюджетні кошти, ко-
шти, одержані в кредит та під заставу. Фінансовий стан засно-
вників – юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити від-
повідні внески до статутного капіталу господарського товари-
ства у випадках, передбачених законом, повинен бути перевіре-
ний належним аудитором (аудиторською організацією) у вста-
новленому порядку, а майновий стан засновників-громадян 
має бути підтверджений декларацією про їх доходи і майно, 
завіреною відповідним податковим органом.



333

У ст. 14 та ч. 4 ст. 87 ГКУ, в господарському товаристві ство-
рюються резервний (страховий) у розмірі, встановленому 
установчими документами, але не менш як двадцять п’ять від-
сотків статутного капіталу, а також інші фонди, передбачені 
законодавством України або установчими документами това-
риства.

Згідно зі ст.ст. 13, 19 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, мінімальний розмір ре-
зервного капіталу становить 15% від статутного, якщо інше 
не передбачено статутом товариства. Розмір щорічних від-
рахувань до резервного (страхового) фонду передбачається 
установчими документами, але не може бути меншим п’яти 
відсотків суми прибутку товариства.

Товариством створюються й інші фонди, передбачені за-
конодавством України або установчими документами. Проте 
Законом України «Про акціонерні товариства» фонд оплат ди-
відендів не формується. Відповідно до ч. 2 ст. 30 цього Закону, 
виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітно-
го року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановле-
ному рішенням загальних зборів АТ, у строк не пізніше шести 
місяців після закінчення звітного фінансово-господарського 
року. В разі відсутності або недостатності чистого прибутку 
звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років ви-
плата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється 
за рахунок резервного капіталу товариства.

Статутний капітал формується під час створення това-
риства, його засновники зобов’язані вносити вклади в поряд-
ку та розмірах, способами і в строки, передбачені установчи-
ми документами. Наприклад, при формуванні статутного капі-
талу, у ч. 3 ст. 11 Закону України «Про акціонерні товариства» 
зазначено, що кожний засновник АТ повинен оплатити повну 
вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів 
розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної 
оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження ре-
зультатів розміщення першого випуску акцій АТ вважається не 
заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу това-
риство не має права здійснювати операції, не пов’язані з його 
заснуванням. До реєстрації звіту про результати роз міщення 
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акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім 
права їх відчужувати та обтяжувати зобов’язаннями.

Документ, що засвідчує право власності засновника АТ на 
акції, видається йому після повної оплати вартості таких ак-
цій протягом 10 робочих днів із дати отримання товариством 
свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій. Засновни-
ки АТ несуть солідарну відповідальність за пов’язаними з його 
заснуванням зобов’язаннями, що виникли до його державної 
реєстрації.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 цього Закону, акції товариства по-
винні бути виключно в бездокументарній формі.

Звільнення учасника ТОВ від обов’язку внесення вкла-
ду до статутного капіталу товариства, зокрема шляхом зара-
хування вимог до товариства, відповідно до п. 2 ст. 144 ЦКУ, 
не допускається. Якщо впродовж першого року діяльності то-
вариства учасники не сплатили повністю суму своїх вкладів, 
това риство повинно оголосити про зменшення свого статут-
ного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту у 
встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію 
товариства.

Статутний капітал поділяється на частки учасників, відпо-
відно до яких визначаються прибутки та збитки товариства.

Відповідно до ст. 118 ЦКУ, господарське товариство (това-
риство з обмеженою або додатковою відповідальністю, АТ) є 
залежним, якщо іншому (головному) господарському товари-
ству належать двадцять або більше відсотків статутного капі-
талу товариства з обмеженою або додатковою відповідальніс-
тю чи двадцять або більше відсотків простих акцій АТ.

Господарське товариство, яке придбало або іншим чином 
набуло двадцять або більше відсотків статутного капіталу то-
вариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи 
двад цять або більше відсотків простих акцій АТ, зобов’язане 
оприлюднити цю інформацію в порядку, встановленому за-
коном.

Будь-які, навіть передбачені установчими документа-
ми товариства, зміни статутного капіталу, не зареєстровані 
в установленому порядку, є порушенням і тягнуть покарання 
у вигляді адміністративних штрафів за порушення обліку та 
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звітності. Державна реєстрація такого товариства може бути 
скасована, а саме товариство – ліквідоване.

ТОВ, відповідно до ст. 16 Закону України «Про господар-
ські товариства», має право збільшити або зменшувати розмір 
статного капіталу в таких випадках:

– якщо після закінчення другого чи кожного наступного 
фінансового року вартість чистих активів ТОВ виявиться мен-
шою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголо-
сити про його зменшення і зареєструвати відповідні зміни до 
статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийня-
ли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість 
чистих активів товариства стає меншою від визначеного за-
коном мінімального розміру статутного капіталу, товариство 
підлягає ліквідації;

– зменшення статутного капіталу ТОВ допускається 
після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх 
його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вима-
гати дострокового припинення або виконання відповідних 
зобов’язань товариства та відшкодування їм збитків;

– збільшення статутного капіталу ТОВ допускається піс-
ля внесення всіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється за-
коном і статутом товариства. Рішення товариства про зміну 
розміру статутного капіталу набуває чинності з дня внесення 
цих змін до ЄДР.

Учасник ПТ має право за згодою інших його учасників пе-
редати свою частку в складеному капіталі чи її частину іншо-
му учасникові товариства або третій особі. У разі передання 
частки (її частини) новому учасникові до нього переходять по-
вністю чи у відповідній частині права, що належали учаснико-
ві, який передав частку (її частину). Особа, якій передано част-
ку (її частину), відповідає за зобов’язаннями товариства від-
повідно до ч. 2 ст. 124 ЦКУ. В разі передання учасником товари-
ства всієї частки іншій особі участь цього учасника в ПТ при-
пиняється.

Учасник ТОВ має право продати чи іншим чином від сту-
пити свою частку (її частину) в статутному капіталі одно-
му або декільком учасникам цього товариства. Від чуження 
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учасни ком ТОВ своєї частки (її частини) третім особам до-
пускається, якщо інше не встановлено статутом товариства. 
Учасники товариства користуються переважним правом ку-
півлі частки (її частини) іншого учасника пропорційно до роз-
мірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленіс-
тю між учасниками не встановлено інше. Купівля здійснюєть-
ся за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) про-
понувалася для продажу третім особам. Якщо учасники това-
риства не скористаються своїм правом протягом місяця із дня 
повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) 
або протягом іншого строку, встановленого статутом товари-
ства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) 
учасника може бути відчужена третій особі.

Частка учасника ТОВ може бути відчужена до повної її 
сплати лише у тій частині, в якій її сплачено.

У разі придбання частки (її частини) учасника самим ТОВ 
воно зобов’язане реалізувати її іншим учасникам або третім 
особам протягом строку та в порядку, встановлених статутом і 
законом, або зменшити свій статутний капітал.

Частка у статутному капіталі ТОВ переходить до спад-
коємця фізичної особи або правонаступника юридичної 
особи-учасника товариства, якщо статутом товариства не 
перед бачено, що такий перехід допускається лише за згодою 
інших учасників товариства.

Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учас-
ника, які не вступили до товариства, здійснюються відповідно 
до положень ст. 148 ЦКУ.

Окрім того, право власності на частку учасника у това-
ристві може переходити також у разі виключення учасни-
ка із товариства за систематичне невиконання або виконан-
ня обов’язків неналежним чином, або перешкоджання діями 
учасника досягненню цілей товариства. Тоді виключеному 
учаснику виплачується вартість частини майна товариства, 
пропорційна його частці у статутному капіталі, або вона пере-
дається іншій особі (особам), або відбувається зменшення ста-
тутного капіталу.

За загальним правилом, звернення стягнення на частку 
учасника у товаристві за його власними зобов’язаннями не 
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допускається. Але у разі недостатності майна учасника для 
покриття його боргів кредитори вправі вимагати виділення 
частки учасника-боржника. Порядок виплати аналогічний до 
випадків правонаступництва.

При виході учасника з товариства йому виплачується вар-
тість частини майна товариства, пропорційна його частці у 
статутному капіталі. На вимогу учасника та за згодою това-
риства вклад може бути повернуто повністю або частково в 
натуральній формі. Виплата провадиться після затверджен-
ня звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 
12 місяців із дня виходу. Учаснику, який вибув, виплачуєть-
ся належна йому частка прибутку, одержаного товариством у 
цьому році до моменту його виходу. Майно, передане учасни-
ком то вариству тільки в користування, повертається в нату-
ральній формі без винагороди.

Статутний капітал АТ, відповідно до ст. 15 Закону України 
«Про акціонерні товариства», збільшується шляхом підвищен-
ня номінальної вартості акцій або розміщення додаткових ак-
цій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому 
НКЦПФР (Положення про порядок збільшення (зменшення) 
розміру статутного капіталу АТ, затвердженого її рішенням від 
14.05.2013 р. № 822).

Насамперед слід зазначити, що АТ має право збільшувати 
статутний капітал після реєстрації звітів про результати роз-
міщення всіх попередніх випусків акцій.

По-перше, збільшення статутного капіталу АТ із залучен-
ням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення до-
даткових акцій, наявної номінальної акції. Переважне право 
акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються 
товариством, діє лише в процесі приватного розміщення ак-
цій та встановлюється законодавством.

По-друге, збільшення статутного капіталу АТ без залучен-
ня додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення но-
мінальної вартості акцій. Водночас АТ не має права приймати 
рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публіч-
ного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є мен-
шим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статут-
ного капіталу АТ у разі наявності викуплених товариством ак-
цій та для покриття збитків не допускається.
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Зменшення статутного капіталу АТ може бути у таких ви-
падках:

– зменшення кількості акцій існуючої номінальної вар-
тості шляхом купівлі товариством частини випущених акцій 
та їх анулювання;

– зменшення номінальної вартості акцій.
Водночас потрібно мати на увазі, що зменшення АТ ста-

тутного капіталу нижче встановленого законом розміру (1250 
мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної 
заробітної плати, що діє на момент його створення) призво-
дить до ліквідації товариства.

§ 4. Правовий режим майна кооперативів
Як зазначалося, виробничий кооператив – добровіль-

не об’єднання громадян на засадах членства для спільної ви-
робничої або іншої господарської діяльності на засадах їх 
обов’язкової особистої трудової участі та об’єднання його чле-
нами майнових пайових внесків із метою одержання прибут-
ку. Згідно з ст. 95 ГКУ, виробничий кооператив також може 
іменуватися кооперативним підприємством. Члени вироб-
ничого кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за 
зобов’язаннями кооперативу в розмірах та порядку, встанов-
лених статутом кооперативу й законом.

Джерелами формування майна кооперативу є: вступні, 
членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї; 
майно, добровільно передане кооперативу його членами; ко-
шти, що надходять від провадження господарської діяльнос-
ті; кошти, що надходять від створених кооперативом під-
приємств, установ, організацій; грошові та майнові пожертву-
вання, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допо-
мога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних; інші 
надходження, не заборонені законодавством.

Кооператив є також власником будівель, споруд, грошових 
та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, до-
ходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої перед-
баченої статутом діяльності, а також іншого майна, придба-
ного на підставах, не заборонених законом. Земля кооперати-
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ву складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду 
або придбаних ким у власність. Кооперативи придбавають зе-
мельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України. Во-
лодіння, користування та розпорядження майном кооперати-
ву здійснюють органи управління кооперативу відповідно до 
їх компетенції, визначеної статутом кооперативу.

Для забезпечення статутної діяльності кооператив у по-
рядку, передбаченому його статутом, формує такі фонди: па-
йовий фонд – фонд, що формується із пайових внесків членів 
кооперативу та асоційованих членів кооперативу при ство-
ренні кооперативу й є одним із джерел формування майна 
кооперативу; резервний фонд – фонд, що формується за раху-
нок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу не-
подільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової 
допомоги та інших не заборонених законодавством надхо-
джень, використовується для покриття шкоди від надзвичай-
них ситуацій (покриття можливих втрат, збитків); неподільний 
фонд – обов’язковий фонд, що формується за рахунок вступ-
них внесків та відрахувань від доходу кооперативу і не підля-
гає розподілу між пайовиками, крім випадків, передбачених 
законом. Порядок відрахувань до неподільного фонду части-
ни доходу визначається статутом кооперативу; спеціальний 
фонд створюється за рахунок цільових внесків членів коопе-
ративу та інших передбачених законом надходжень для забез-
печення його статутної діяльності та використовується за рі-
шенням органів управління кооперативу.

Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок 
разового внеску або часток протягом певного періоду. Майно-
ві внески оцінюються у грошовій формі. Розмір паю члена ко-
оперативу залежить від фактичного його внеску до пайового 
фонду. Паї, зокрема резервного та спеціального фондів, є пер-
соніфікованими й у сумі визначають загальну частку кожного 
члена кооперативу в майні кооперативу. В разі виходу або ви-
ключення з кооперативу фізична чи юридична особа має пра-
во на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або 
(за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на 
момент виходу, а земельної ділянки – у натурі. Строк та інші 
умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки 
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встановлюються статутом кооперативу, водночас строк одер-
жання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а 
відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з момен-
ту виходу або виключення з кооперативу. Право власності чле-
нів кооперативу-фізичних осіб на свою загальну частку успад-
ковується.

Майно, що є у власності виробничого кооперативу, поді-
ляється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. 
Член виробничого кооперативу зобов’язаний внести до дня 
державної реєстрації кооперативу не менше десяти відсотків 
пайового внеску, а частину, що залишилася, – протягом року з 
дня його державної реєстрації, якщо інший строк не встанов-
лений статутом кооперативу. Порядок внесення пайових внес-
ків членами виробничого кооперативу встановлюється стату-
том кооперативу та законом.

Виробничий кооператив не має права випускати акції. 
Прибуток виробничого кооперативу розподіляється між його 
членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший по-
рядок не встановлений статутом кооперативу.

Відповідно до ст. 19¹ Закону України «Про кооперацію», 
член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-
будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого відпо-
відного кооперативу має право володіння, користування, а за 
згодою кооперативу – розпоряджання квартирою, дачею, га-
ражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням коопера-
тиву, якщо він не викупив це майно.

У разі викупу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, спо-
руди або приміщення член житлово-будівельного, дачно-
будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, га-
ражного кооперативу чи іншого відповідного кооперативу 
стає власником цього майна.

Положення цієї статті не застосовуються до об’єктів пра-
ва власності кооперативів, діяльність яких регулюється спе-
ціальними законами.

Член виробничого кооперативу має право на вихід із 
коопе ративу. В цьому разі йому виплачується вартість паю або 
видається майно, пропорційне розміру його паю, а також здій-
снюються виплати, встановлені статутом кооперативу, в по-
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рядку, встановленому статутом кооперативу та законом. Він 
також може бути виключений із кооперативу за рішенням за-
гальних зборів у разі невиконання чи неналежного виконання 
обов’язків, покладених на нього статутом кооперативу, а та-
кож в інших випадках, установлених статутом кооперативу та 
законом. У цьому випадку він також має право на одержання 
паю та інших виплат, установлених статутом кооперативу.

Член виробничого кооперативу має право передати свій 
пай чи його частину іншому членові кооперативу, якщо інше 
не встановлено статутом кооперативу і законом. Передання 
паю (його частини) особі, яка не є членом виробничого коопе-
ративу, допускається лише за згодою кооперативу. В цьому 
разі інші члени кооперативу користуються переважним пра-
вом купівлі такого паю (його частини). Порядок відчуження 
паю чи його частини іншому членові кооперативу або третій 
особі встановлюється статутом кооперативу і законом.

У разі смерті члена виробничого кооперативу його спад-
коємці можуть бути прийняті у члени кооперативу, якщо інше 
не встановлено статутом кооперативу. За відмови прийняти 
спадкоємців у члени кооперативу кооператив виплачує спад-
коємцям вартість паю померлого члена кооперативу.

Звернення стягнення на пай члена виробничого коопера-
тиву за його власними зобов’язаннями допускається лише у 
разі недостатності у нього іншого майна у порядку, встанов-
леному статутом кооперативу і законом. У разі звернення за-
ставодержателем стягнення на пай члена виробничого коо-
перативу, що переданий у заставу, застосовуються положення 
щодо передання паю.

Майно, що залишилося після ліквідації виробничого коопе-
ративу та задоволення вимог його кредиторів, розподіля ється 
між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо 
інший порядок не встановлений статутом кооперативу.

Майно сільськогосподарського кооперативу відповідно 
до його статусу поділяється на пайовий і неподільний фон-
ди. Непо дільний фонд створюється за рахунок великих внес-
ків та майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески 
членів такого кооперативу до нього не включаються. Порядок 
формуван ня і розміри неподільного фонду вста новлюються 
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стату том. Розміри пайових внесків до кооперативу вста-
новлюються в рівних частинах і/або пропорційно очікуваній 
участі члена кооперативу в його господарській діяльності.

Фінансові ресурси кооперативу формуються за рахунок: 
доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та ін-
ших внесків членів кооперативу, кредитів та надходжень, не 
заборонених законодавством. Правління або виконавчий ди-
ректор кооперативу використовує фінансові ресурси відповід-
но до кошторисів або інших документів, затверджених органа-
ми управління кооперативу згідно з їх компетенцією.

Земля кооперативу складається із земельних ділянок, на-
даних кооперативу в користування або придбаних ним у влас-
ність. Право кооперативу на землю зберігається і в разі вхо-
дження його до складу кооперативного об’єднання.

За претензіями кредиторів звернення стягнення на зе-
мельні ділянки, надані кооперативу в користування, не допус-
кається.

Кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім на-
лежним йому майном. Члени кооперативу відповідають за 
зобов’язаннями кооперативу тільки в межах пайового майно-
вого внеску.

Кооперативні виплати – це частина доходу кооперативу, 
яка розподіляється між членами кооперативу (об’єднання) 
відповідно до обсягів робіт, послуг, коштів, одержаних коопе-
ративом у вигляді надбавок до цін під час реалізації продукції 
та внаслідок зниження цін у разі придбання товарів у поста-
чальницьких кооперативах та з урахуванням трудової та іншої 
участі членів кооперативу в його діяльності.

Нарахування та виплата часток доходу на паї здійснюєть-
ся за підсумками фінансового року з доходу, що залишаєть-
ся у розпорядженні кооперативу з урахуванням необхідності 
формування фондів для його розвитку. Статутом кооперативу 
може бути передбачено різний відсоток часток доходу на паї 
для членів і асоційованих членів кооперативу.

Відповідно до рішення загальних зборів кооперативу ви-
плата часток доходу на паї може здійснюватися грішми, това-
рами, цінними паперами, збільшенням паю тощо.

У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа 
має право на отримання майнового паю натурою, грішми або 
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за бажанням цінними паперами відповідно до його вартості 
на момент виходу, а земельної ділянки – в натурі (на місцевос-
ті). Термін та інші умови отримання паю встановлюються ста-
тутом кооперативу, водночас термін отримання паю не може 
пере вищувати двох років, а відлік цього терміну починається 
з 1 січня року, що настає після моменту виходу (виключення) 
із кооперативу.

Кооперативи за рішенням загальних зборів можуть на 
добро вільних засадах об’єднуватися в об’єднання для спільно-
го здійснення будь-якої не забороненої законодавством діяль-
ності за галузевою або територіальною ознакою. Об’єднання 
мають статус юридичної особи. Об’єднання є власником май-
на, добровільно переданого йому членами об’єднання, а та-
кож набутого внаслідок своєї діяльності та на інших підставах, 
не заборонених законом. До складу об’єктів права власності 
об’єднання не належить майно членів об’єднання. Власністю 
об’єднання є також майно створених ним підприємств, які не 
мають права вийти із складу об’єднання без його згоди.

Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків із 
бюджетом, банками та іншими кредиторами при ліквідації 
коопе ративу, розподіляється між членами кооперативу про-
порційно вартості їх паю.

Власністю споживчих товариств, згідно зі ст. 9 Закону 
України «Про споживчу кооперацію», є засоби виробництва, 
вироблена продукція та інше майно, що належать їм і необхід-
ні для виконання статутних завдань. Власність споживчих то-
вариств утворюється з внесків їх членів, прибутків, одержува-
них від реалізації товарів, продукції, послуг, цінних паперів та 
іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством.

Суб’єктами права власності споживчої кооперації є чле-
ни споживчого товариства, трудові колективи кооператив-
них підприємств і організацій, а також юридичні особи, частка 
яких у власності визначається відповідними статутами.

Кожний член споживчого товариства має свою частку в 
його майні, яка визначається розмірами обов’язкового пайо-
вого та інших внесків, а також нарахованих на них дивідендів.

Об’єкти права власності споживчої кооперації можуть 
перебувати у спільному володінні споживчих товариств 
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та їх спілок (юридичних осіб, яким товариства можуть 
делегувати частину своїх повноважень та виконання окремих 
функцій), їх частка у власності визначається взаємними 
угодами (чч. 2 і 5 ст. 111 ГКУ).

У разі ліквідації споживчого товариства його майно, що 
залишилося після сплати членам товариства пайових та інших 
внесків і дивідендів на них, розрахунків по оплаті праці, вико-
нання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кре-
диторами, розрахунків із спілкою, розподіляється між члена-
ми, які входили до споживчого товариства.

У разі ліквідації споживчої кооперації її майно, що залиши-
лося після розрахунків по оплаті праці, виконання зобов’язань 
перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіля-
ється між її членами.

§ 5. Правовий режим майна 
господарських об’єднань підприємств

Як зазначалося, об’єднання підприємств є юридичною осо-
бою, може мати самостійний і завершений баланс, розрахунко-
вий та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням. 
Підприємства – учасники об’єднання підприємств зберігають 
статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової 
форми об’єднання, і на них поширюються положення ГКУ та 
інших законів щодо регулювання діяльності підприємств.

Особливості відносин власності господарських об’єднань 
підприємств полягають у тому, що: майно, яке стає власністю 
об’єднання, належить окремим юридичним особам, а такі від-
носини виникають на добровільній основі.

Майно об’єднання підприємств, відповідно до ч. 1 ст. 123 
ГКУ, складається з майнових внесків (вступні, членські, цільо-
ві тощо) його учасників. Майно передається об’єднанню його 
учасниками у господарське відання або в оперативне управ-
ління на основі установчого договору чи рішення про утво-
рення об’єднання. Вартість майна об’єднання відображається 
у його балансі.

Об’єктом права власності господарського об’єднання під-
приємств і організацій (концерну, асоціації, галузевого, між-
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галузевого, регіонального об’єднання) є майно, добровільно 
передане йому підприємствами й організаціями, а також набу-
те в результаті господарської діяльності та на інших підставах, 
не заборонених законом.

За рахунок майна засновників, отриманих доходів об’єд-
нання може не тільки набувати майно, а й створювати нові ор-
ганізації з правами юридичної особи. Ці підприємства можуть 
входити або не входити в об’єднання залежно від установчих 
документів об’єднання і підприємства. Власником таких під-
приємств (їх майна) є об’єднання.

До складу об’єктів права власності господарського 
об’єднання не входить майно підприємств – членів цього об’єд-
нання.

Об’єднання не відповідає за зобов’язаннями підприємств 
та організацій, що входять до його складу, а вони не відповіда-
ють за зобов’язаннями об’єднання й один одного, якщо інше 
не передбачено їх статутами (положеннями) або договором 
між ними.

Об’єднання здійснює право володіння, користування, роз-
порядження, закріпленим за ним майном, яке складається із 
основних фондів, оборотних коштів, інших матеріальних цін-
ностей, відповідно до мети своєї діяльності та призначення 
майна.

Припинення об’єднання підприємств можливе в результа-
ті його реорганізації в інше об’єднання або ліквідації. Таке рі-
шення може бути прийняте органом, що прийняв рішення про 
його утворення.

Після припинення діяльності об’єднання, майно, що зали-
шилося, розподіляється між підприємствами та організація-
ми, що входили до нього, згідно зі статутом об’єднання чи до-
говором.

Контрольні питання

1. Що є основою правового режиму майна суб’єкта господарю-
вання?

2. Які Ви знаєте джерела формування майна суб’єкта господа-
рювання?
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3. Визначте правовий режим майна, закріпленого за суб’єктом 
господарювання на праві власності.

4. Які повноваження суб’єкта господарювання на майно, закріп-
лене за ним на праві повного господарського відання?

5. Вкажіть умови використання у господарській діяльності 
природних ресурсів.

6. Які об’єкти інтелектуальної власності використовуються в 
господарській діяльності?

7. Вкажіть особливості складу та використання майна госпо-
дарських товариств.

8. Назвіть фонди господарського товариства.
9. Визначте правову природу майна кооперативу.

Ситуаційне завдання. Казенне підприємство «Смарагд» тричі 
протягом 6 місяців відмовило своїм постачальникам в оплаті постав-
леної продукції, мотивуючи свою відмову невиконанням державним 
замовником зобов’язань за державним контрактом щодо авансуван-
ня виробництва замовленого устаткування у розмірі 20% суми дер-
жавного контракту. Кредитори намагалися стягнути заборгованість 
з майна казенного підприємства, проте господарський суд відмовив 
у позові.

На якому правовому титулі за казенним підприємством за кріп-
люється державне майно? В чому полягає специфіка правового режи-
му майна казенного підприємства? Як кредитору можуть компенсу-
вати втрати від невиконання казенним підприємством договірних 
зобов’язань?
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Р о з д і л   8
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ

§ 1. Поняття та головні засади приватизації
Важаємо, що розгляд питання, яке стосується привати-

зації, доцільно розпочинати із з’ясування його взаємозв’язку 
з поняттям «роздержавлення». Роздержавлення уособлює 
комплекс заходів, спрямованих на усунення монополії держа-
ви на власність, збереження оптимального сектора економі-
ки, її ефективності та збільшення частки недержавних форм 
власності. Це процес, за якого принципово змінюється місце 
та призначення суб’єктів господарювання в системі держав-
ного регулювання у зв’язку з посиленням їх економічної са-
мостійності, реалізацією комерційних інтересів. Отже, роздер-
жавлення не зводиться лише до зміни форм власності, воно 
охоплює розподільчі трудові відносини, способи і форми гос-
подарських зв’язків, сприяє розвиткові ринкових відносин і, 
відповідно, демократизації суспільства. Крім того, виручка від 
приватизації, хоча б частково, компенсуватиме дефіцит дер-
жавного бюджету в умовах зменшення його дохідної частини.

Роздержавлення як процес пов’язаний із:
– демонополізацією (зниженням монополії державного 

ринку);
– децентралізацією управління та переходом на держав-

не регулювання економіки;
– комерціалізацією перетворення державних структур у 

комерційні;
– корпоратизацією (зменшенням державних часток у 

статутних фондах господарських товариств);
– власне приватизацією.
Із зазначеного очевидно, що приватизація становить лише 

один, хоча дуже важливий, напрям роздержавлення, спрямо-
ваний на реформування загальнонародної, соціалістичної, 
фактично державної власності.
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Приватизація розглядається в економічному й юридич-
ному значеннях. В економічному значенні приватизація – це 
трансформація державної власності у приватну або колектив-
ну державних засобів виробництва, у збільшення не державних 
форм власності й господарювання. Насамкінець це зменшен-
ня ролі держави у безпосередньому управлінні виробництвом, 
яке пов’язане із зниженням монополії державного ринку де-
централізацією управління економікою, комерціаліза цією, 
корпоратизацією тощо.

Центральним органом виконавчої влади із спеціальним 
статусом, що реалізує державну політику в сфері приватиза-
ції, управління державним майном, а також щодо його оцінки, 
відповідно до Закону України «Про фонд державного майна 
України» від 09.12.2011 р. № 4107-VI, є фонд державного май-
на, який здійснює свої повноваження через районні відділен-
ня в областях, містах Києві та Севастополі.

Приватизація в юридичному розумінні – це платне від-
чуження майна, що перебуває у державній або комунальній 
власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть 
бути його покупцями. Наведене відповідає ст. 1 Закону Украї-
ни «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р. 
№ 2163-XII (далі – Закон), яка передбачає, що приватизація – 
це платне відчуження майна, що перебуває у державній влас-
ності, у тому числі разом із земельною ділянкою державної 
власності, на якій розташований об’єкт, що підлягає привати-
зації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути 
покупцями, з метою підвищення соціально-економічної ефек-
тивності виробництва та залучення коштів для здійснення 
структурної перебудови національної економіки. 

Закон також встановив економіко-правові та організацій-
ні засади приватизації загальнодержавної, республіканської 
Автономної Республіки Крим та комунальної власності з ме-
тою створення багатоукладної соціально орієнтованої еконо-
міки України.

Приватизація актуалізує охорону прав та інтересів грома-
дян, є умовою їх свободи, за принципом: «Власність робить лю-
дину вільною». Насамкінець вона є одним із засобів соціально-
економічного прогресу.
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Роздержавлення і приватизацію можна визначити як со-
ціальну революцію, тому що відбулися злам, зміна базису 
існую чої соціально-економічної системи в нетривалий промі-
жок часу. Незважаючи на різні погляди вчених і практиків 
на процес приватизації в нашій країні, можна констатувати, 
що приватизація в Україні відбувається. Внаслідок ефектив-
ної політики приватизації 2011 р. до бюджету надійшло по-
над 11 млрд грн. Надалі ФДМУ виконує Державну програму 
при ватизації на 2012–2014 роки, затверджену Законом Украї-
ни «Про Державну програму приватизації» від 13.01.2012 р. 
№ 4335-VI (далі – Державна програма приватизації). Її осо-
бливістю є здійснення приватизації державних підприємств 
на підставі інвестиційних зобов’язань в економічній і соціаль-
ній сферах із запровадженням жорсткого контролю та майно-
вої відповідальності за виконання цих зобов’язань, передбаче-
них спеціальною приватизаційною угодою, укладеною на дов-
гостроковий період (5–10 років).

Початком реформування державної власності в Україні 
слід вважати затвердження Постанови Верховної Ради Украї ни 
«Про концепцію роздержавлення і приватизації під приємств, 
землі та житлового фонду» від 31.10.1991 р. № 1767-XII. Вона 
передбачила широкомасштабну трансформацію державного 
сектора в ринкову економічну систему через приватизацію та 
створення підприємств різних форм власності. Для реалізації 
цієї концепції було видано Указ Президента України «Про ко-
мерціалізацію державної торгівлі та громадського харчуван-
ня» від 31.01.1992 р. № 70 та Указ Президента України «Про ко-
мерціалізацію діяльності підприємств і організацій сфери по-
слуг» від 18.04.1992 р. № 265. Відповідно до чинного законо-
давства, було створено сотні самостійних підприємств.

Правовий механізм приватизації єдиних майнових комп-
лексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчужен-
ня на користь одного покупця одним актом купівлі-продажу 
був установлений Законом України «Про приватизацію не-
великих державних підприємств (малу приватизацію)» від 
06.03.1992 р. № 2171-XII. У Законі України «Про приватизацій-
ні папери» від 06.03.1992 р. № 2173-XII визначено поняття та 
види приватизаційних паперів, умови й порядок їх випуску, 
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розміщення серед громадян України. Закон засвідчував пра-
во їх власника на безплатне одержання в процесі приватиза-
ції частки державних підприємств. Було прийнято низку зако-
нів про особливості приватизації в окремих галузях виробни-
цтва (агропромисловому комплексі, оборони) підгалузях (не-
завершеного виробництва) і об’єктів (ПАТ «Укртелеком», під-
приємств акціонерної компанії «Укррудпрому», підприємств 
нафтопереробної промисловості) тощо.

Через різноманітність об’єктів приватизації та динаміч-
ність цього процесу вона відбувається відповідно до держав-
них програм приватизації, які розробляє Фонд державного 
майна України та подає на розгляд Верховної Ради України пе-
ред затвердженням Державного бюджету, в ньому відображе-
ні надходження від приватизації. Нині здійснення приватиза-
ції регулюється Законом України «Про внесення змін до дея-
ких законів України з питань приватизації щодо реалізації по-
ложень Державної програми приватизації на 2012–2014 роки» 
від 13.01.2012 р. № 4336-VI. Приватизація об’єктів державної 
власності, які мають загальнодержавне значення, визначаєть-
ся окремими законами. Наприклад, у вугільній галузі – Зако-
ном України «Про особливості приватизації вугледобувних 
під приємств» від 12.04.2012 р. № 4650-VI та ін.

Загалом законодавство України про приватизацію з погля-
ду його змісту становить сукупність законів та інших норма-
тивних актів, які визначають мету, принципи, об’єкти, суб’єкти, 
способи приватизації та угоди про відчуження державної і ко-
мунальної власності. Конкретно воно виражається у Держав-
ній програмі приватизації щодо кількості об’єктів, які підля-
гають приватизації та уточнення завдань про надходження 
кош тів до Державного бюджету України (за 2012 рік – 10 млрд 
гривень). У Державній програмі приватизації визначаються: 
завдання щодо приватизації майна, яке є в державній власнос-
ті; відповідні способи приватизації для різних груп об’єктів; 
завдання відповідним органам виконавчої влади щодо забез-
печення проведення приватизації; заходи щодо залучення в 
процесі приватизації інвесторів; особливості участі в процесі 
приватизації громадян України, іноземних інвесторів та інших 
покупців; розрахунок витрат на виконання програми прива-
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тизації, порядок їх відшкодування та джерела фінансування; 
прогноз надходження коштів від приватизації до Державного 
бюджету та напрями їх використання.

Соціально-економічна значущість приватизації відобра-
жена у таких принципах її проведення:

– законності (дотримання Закону України «Про прива-
тизацію державного майна» від 04.03.1992 р. № 2163-XII, За-
кону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. 
№ 1576-ХІІ, Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. № 514-VI, Закону України «Про перелік об’єктів 
права державної власності, що не підлягають приватизації» 
від 07.07.1999 р. № 847-XIV тощо);

– державного регулювання та контролю за проведенням 
приватизації і післяприватизаційної діяльності (зокрема за-
вдяки створенню відповідних державних органів, наприклад, 
ФДМУ, НКЦПФР);

– платності відчуження державного майна (згідно з чин-
ним законодавством безоплатне відчуження державного май-
на відбулося і приватизація здійснюється виключно за грошо-
ві кошти);

– пріоритетного права трудових колективів на придбан-
ня майна своїх підприємств (продаж акцій працівникам під-
приємства за власні кошти до 20% вартості підприємства зі 
знижкою на 30% до номіналу; для заохочення адміністрації 
таких підприємств в їх приватизації практикується придбан-
ня за номінальною вартістю до 5% акцій із розстрочкою пла-
тежу тощо);

– створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
– додержання антимонопольного конкурентного зако-

нодавства (демонополізація підприємств);
– відкритості та прозорості, повного, своєчасного і до-

стовірного інформування потенційних інвесторів про поря-
док та об’єкти приватизації (здійснюється через засоби масо-
вої інформації, в тому числі через «Державний інформаційний 
бюлетень про приватизацію», «Урядовий кур’єр», газету «Відо-
мості приватизації», за допомогою розповсюдження буклетів, 
брошур тощо);
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– врахування особливостей приватизації об’єктів АПК, 
гірничодобувної промисловості, незавершеного будівництва, 
невеликих державних підприємств, підприємств із змішаною 
формою власності та об’єктів науково-технічної сфери;

– використання переважно конкурентних способів (че-
рез викуп на аукціоні, за конкурсом).

Принципи, що визначали пріоритетне право громадян і 
трудових колективів на придбання об’єктів малої приватиза-
ції, в тому числі за приватизаційні майнові сертифікати, не 
чинні, тому що з 1 травня 1999 р. вони були виведені з обігу.

§ 2. Об’єкти та суб’єкти приватизаційних 
правовідносин

Об’єкти приватизаційних відносин (приватизації) з погля-
ду права власності – це майно підприємств як єдиних майно-
вих комплексів державної, республіканської (Автономної Рес-
публіки Крим) і комунальної власності, які підлягають прива-
тизації. Класифікація об’єктів приватизації здійснюється з ме-
тою регіонального та ефективного застосування способів при-
ватизації відповідно до Державної програми приватизації на 
певний період.

До об’єктів державної власності, що підлягають привати-
зації, відповідно до чч. 1–2 ст. 5 Закону України «Про привати-
зацію державного майна» від 04.03.1992 р. № 2163-XII (далі – 
Закон), належать:

– підприємства (цехи, виробництва, дільниці, інші під-
розділи, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства 
не порушується технологічна єдність виробництва з осно-
вної спеціалізації підприємства, із структури якого вони ви-
діляються) як єдині майнові комплекси, до складу яких вхо-
дять усі види майна, призначені для їх діяльності, що визначе-
ні ЦКУ, у тому числі разом із земельними ділянками державної 
власності, на яких вони розташовані (далі – єдиний майновий 
комплекс підприємства);

– об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані 
об’єкти, у тому числі разом із земельними ділянками держав-
ної власності, на яких вони розташовані;
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– окреме індивідуально визначене майно, у тому числі 
разом із земельними ділянками державної власності, на яких 
це майно розташовано;

– акції (частки, паї), що належать державі у статутному 
капіталі господарських товариств, інших господарських орга-
нізацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна 
різних форм власності;

– об’єкти соціально-культурного призначення, у тому 
числі разом із земельними ділянками державної власності, 
на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають прива-
тизації.

Указані об’єкти, відповідно до Державної програми прива-
тизації, класифікуються за такими групами:

група А – єдині майнові комплекси державних підпри-
ємств, їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в 
самостійні суб’єкти господарювання-юридичні особи (у тому 
числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструк-
туризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих 
за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг ва-
лового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий 
період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості 
майна яких недостатньо для формування статутного капіта-
лу господарського товариства, у тому числі разом із земельни-
ми ділянками державної власності, на яких вони розташовані; 
окреме індивідуально визначене майно, у тому числі разом із 
земельними ділянками державної власності, на яких таке май-
но розташовано.

Окремим індивідуально визначеним майном вважаєть-
ся рухоме та нерухоме майно державних підприємств (у тому 
числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що за-
лишилося після закінчення процедури ліквідації державних 
підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що 
ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управля-
ти державним майном; майно державних підприємств, що не 
були продані як єдині майнові комплекси; державне майно, що 
не ввійшло до статутного капіталу господарських товариств;

група В – єдині майнові комплекси державних підпри-
ємств (у тому числі ті, що передані в оренду), їх структурних 
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підрозділів, на яких середньооблікова чисельність пра цюючих 
за звітний (фінансовий) рік перевищує 100 осіб, а обсяг вало-
вого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий пе-
ріод перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартість майна 
яких достатня для формування статутного капіталу АТ, у тому 
числі разом із земельними ділянками державної власності, на 
яких вони розташовані; акції АТ, утвореного в процесі прива-
тизації та корпоратизації (крім об’єктів групи Г); єдині май-
нові комплекси підприємств і організацій сільського, рибного 
господарства та агропромислового комплексу незалежно від 
вартості майна та середньооблікової чисельності працюючих, 
у тому числі разом із земельними ділянками державної влас-
ності, на яких вони розташовані;

група Г – єдині майнові комплекси державних підпри-
ємств та акції АТ, які на момент прийняття рішення про прива-
тизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки 
та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодер-
жавному ринку товарів (робіт, послуг), підприємств оборонно-
промислового комплексу, а також об’єкти, визначені уповно-
важеними органами управління як такі, що потребують засто-
сування індивідуального підходу до приватизації (такі, що ма-
ють унікальні виробництва, використовують рідкісні ресурси 
(нематеріальні активи, ноу-хау, включаючи науково-дослідні 
та проектно-конструкторські організації та установи, які від-
повідають таким вимогам)).

Підприємством, що має ознаки домінування на загально-
державному ринку товарів (робіт, послуг), вважається підпри-
ємство, яке має частку на загальнодержавному ринку товарів 
(робіт, послуг), що перевищує 35 відсотків або разом з одним 
або двома іншими підприємствами має на такому ринку су-
купну частку, що перевищує 50 відсотків, або не більш ніж з 
чотирма іншими підприємствами має на такому ринку сукуп-
ну частку, що перевищує 70 відсотків;

група Д – об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, 
споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуата-
цію), законсервовані об’єкти, у тому числі разом із земельни-
ми ділянками державної власності, на яких вони розташовані;

група Е – акції (частки, паї), що належать державі у статут-
ному капіталі господарських товариств, інших господарських 
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організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання май-
на різних форм власності та розташованих на території Украї-
ни або за її межами;

група Ж – об’єкти соціально-культурного призначення, в 
тому числі разом із земельними ділянками державної власнос-
ті, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають при-
ватизації.

До об’єктів соціально-культурного призначення належать 
об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури 
та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомов-
лення, видавничої справи; санаторно-курортні-заклади, бу-
динки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, при-
значені для задоволення соціальних та культурних потреб 
громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-
культурного призначення, що не включені до статутного ка-
піталу господарських товариств, перебувають на балансі під-
приємств, якщо такі об’єкти не включено до складу майна, що 
передається у комунальну власність.

Об’єкти приватизації, що належать до груп А, Д і Ж, є 
об’єктами малої приватизації;

Згідно з ч. 4 ст. 5 Закону, перелік державних підприємств, 
що не підлягають приватизації, та АТ, державні пакети акцій 
яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною 
Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

Не підлягають приватизації державні підприємства та кор-
поративні права держави в АТ, які: а) забезпечують національ-
ну безпеку України або приватизація яких створює істотні ри-
зики для безпеки держави: підприємства з виготовлення та 
ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних 
Сил України, інших утворених відповідно до закону військових 
формувань, Служби безпеки України; підприємства атомної 
енергетики та підприємства, що працюють у сфері поводжен-
ня з радіоактивними відходами; спеціальні об’єкти зв’язку; під-
приємства пробірного контролю; підприємства з виготовлення 
цінних паперів; підприємства, що забезпечують безпеку руху в 
повітряному просторі та навігації водними шляхами України; 
підприємства, що здійснюють топографо-геодезичні та карто-
графічні роботи загальнодержавного призначення, зберігають 
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матеріали Державного картографо-геодезичного фонду Украї-
ни та Державного інформаційного геологічного фонду; б) за-
безпечують задоволення соціальних потреб суспільства, які 
не можуть бути повністю задоволені підприємствами, що пе-
ре бувають у приватній власності: підприємства з виготовлен-
ня та ремонту засобів реабілітації для інвалідів; національні 
заклади культури; в) є високотехнологічними експортоорієн-
тованими підприємствами, що формують конкурентні перева-
ги України на міжнародному ринку та створюють мультипліка-
тивний ефект для розвит ку суміжних галузей, – підприємства, 
які здійснюють ви робництво об’єктів космічної діяльності; г) є 
інфраструктурними підприємствами-монополістами, збере-
ження яких у державній власності необхідне для забезпечен-
ня рівного доступу до споживачів послуг, на загальнодержав-
ному ринку: національний оператор поштового зв’язку; міжна-
родні аеропорти.

Не підлягають приватизації інші державні підприємства, 
за якими на праві господарського відання закріплено майно, 
якщо ці підприємства не зможуть продовжувати господарську 
діяльність у разі передачі відповідного майна іншим суб’єктам 
господарювання державного сектора економіки.

Рішення про приватизацію та затвердження умов прода-
жу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу при-
ймає Кабінет Міністрів України в установленому ним порядку.

Кабінет Міністрів України затверджує перелік об’єктів 
державної власності, рішення про приватизацію яких прийма-
ються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
До цього переліку включаються:

– підприємства, частка державного замовлення у про-
дукції яких за останні три роки становить у середньому не 
менш як 70 відсотків обсягу виробництва;

– підприємства, що є конкурентоспроможними на сві-
товому ринку високотехнологічної продукції (більше 50 від-
сотків обсягу виробництва цієї продукції за останні три роки 
становить продукція, що експортується);

– підприємства, що є виробниками продукції згідно з 
міждержавними угодами;

– науково-дослідні та проектно-конструкторські устано-
ви, що виконують розробки для державних потреб (державне 
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замовлення за останні три роки становить не менш як 50 від-
сотків розробок);

– державні радіо- і телекомпанії;
– спеціалізовані видавництва, що випускають дитячу 

літературу, підручники та навчальні посібники, наукову 
літературу;

– майнові комплекси підприємств авіаційної промисло-
вості;

– майнові комплекси підприємств з лісовідновлення, 
лісорозведення та охорони лісу, лісництва, їх підрозділи;

– майнові комплекси підприємств геодезії, картографії 
та кадастру;

– науково-дослідні та проектні інститути землеустрою;
– майнові комплекси підприємств стандартизації, метро-

логії і сертифікації, інші підприємства, що здійснюють серти-
фікацію продукції та перевірку її безпечності та відповідності 
встановленим вимогам;

– майнові комплекси хлібоприймальних і хлібозаготі-
вельних підприємств, що забезпечують зберігання продукції 
державного резерву та державного інтервенційного фонду;

– майнові комплекси підприємств соляної промисло-
вості;

– майнові комплекси підприємств, що виготовляють 
спирт.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законів України з питань приватизації щодо реалізації по-
ложень Державної програми приватизації на 2012–2014 роки» 
від 13.01.2012 р. № 4336-VI, приватизації не підлягають 
об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казен-
ні підприємства.

Загальнодержавне значення мають: а) об’єкти та майно, 
які забезпечують виконання державою своїх функцій, забез-
печують обороноздатність держави, її економічну незалеж-
ність, та об’єкти права власності Українського народу, майно, 
що становить матеріальну основу суверенітету України: май-
но органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання, майно Збройних Сил України (крім майна, щодо якого 
законом встанов лено особливості приватизації), Служби без-
пеки України, Державної прикордонної служби України, сил 
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цивільної оборони, Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, правоохоронних і митних ор-
ганів, що безпосередньо забезпечує виконання цими органа-
ми встановлених законодавством завдань; надра, корисні ко-
палини загальнодержавного значення, території та об’єкти 
природно-заповідного фонду загальнодержавного значен-
ня, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є 
об’єктами права власності Українського народу; системи ство-
рення та збереження золотовалютних резервів; емісійна сис-
тема, майнові комплекси підприємств і установ, що забезпечу-
ють випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів; ра-
діотелевізійні передавальні центри, а також об’єкти, що забез-
печують зв’язком органи законодавчої та виконавчої влади; 
державні радіоканали та телевізійні канали; засоби урядово-
го, фельд’єгерського та спеціального зв’язку; державні реєстри, 
інші інформаційні системи, що створені та утримуються за ра-
хунок коштів державного бюджету; б) об’єкти, діяль ність яких 
забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищен-
ня культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей: 
Націо нальний архівний фонд, архіви (архівні установи), доку-
менти з них, архівні підрозділи, архівні відділи та біб ліотеки, 
об’єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової історич-
ної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що внесе-
ні чи підлягають внесенню до Державного реєст ру національ-
ного культурного надбання, а також об’єкти архітектури, ме-
моріальні комплекси, заповідники, парки загальнонаціональ-
ного значення; пам’ятки, включені до переліку пам’яток, що не 
підлягають приватизації; пам’ятки археології; пам’ятки дер-
жавної частини Музейного фонду України (музейні предме-
ти, музейні колекції та музейні зібрання); документи Держав-
ного бібліотечного фонду України; вихідні матеріали та філь-
мокопії, що зберігаються у фільмофонді; заклади культури, що 
забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуго-
вування населення закладами культури; об’єкти культури, що 
належать до майнових комплексів установ Національної ака-
демії наук України; майно підприємств, установ та організацій 
Національної академії наук України, галузевих академій наук, 
що використовується для виконання фундаментальних і при-
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кладних досліджень, акції (частки, паї) господарських това-
риств, утворених на основі майнових комплексів Національної 
академії наук України, галузевих академій наук; об’єкти освіти, 
крім навчальних закладів, майно яких вноситься до статутно-
го капіталу публічного АТ залізничного транспорту загально-
го користування відповідно до Закону України «Про особли-
вості утворення публічного акціонерного товариства заліз-
ничного транспорту загального користування» від 23.02.201 р. 
№ 4442-VI, фізичної культури, спорту і науки, що фінансують-
ся з державного бюджету; наукові об’єкти, включені до Дер-
жавного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне 
надбання; в) об’єкти, контроль за діяльністю яких з боку дер-
жави гарантує захист громадян від наслідків вплив неконтро-
льованого виготовлення, використання або розповсюджен-
ня небезпечних речовин; ядерні матеріали, ядерні установки 
й об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відхо-
дами, які мають загальнодержавне значення; полігони, будови, 
споруди та устаткування для захоронення твердих промисло-
вих та побутових відходів, скотомогильники; г) об’єкти, які за-
безпечують життє діяльність держави загалом: запаси держав-
ного резерву неза лежно від його місцезнаходження, підпри-
ємства, установи й організації та інші об’єкти, що входять до 
системи державного резерву; майно Державної кримінально-
виконавчої служби України; майно підприємств, установ і ор-
ганізацій національ ної гідрометеорологічної служби; матері-
али Державного інформаційного геологічного фонду Украї ни; 
матеріали та дані Державного картографо-геодезичного фон-
ду України, топографо-геодезичні і картографічні матеріали, 
створені за кошти державного бюджету; державні еталони, 
інші об’єкти, що забезпечують функціонування Державної ме-
трологічної служби; автомобільні дороги, крім тих, що нале-
жать підпри ємствам (до першого розгалуження їх за межами 
те риторії цих підприємств); магістральні залізничні лінії за-
гального корис тування та розміщені на них технологічні спо-
руди, переда вальні пристрої, що безпосередньо використову-
ються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізнич-
ні станції та колії загального користування, тягові підстанції, 
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контакт на мережа та інші пристрої технологічного електро-
постачання, системи сигналізації, централізації, блокування та 
управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосе-
редньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт; ме-
трополітен, міський електротранспорт; майно, що забезпечує 
цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспет-
черське (оперативно-технологічне) управління, магістральні 
та міждержавні електричні мережі; атомні електростанції, гід-
роелектростанції з греблями, що забезпечують водопостачан-
ня споживачам та проведення гідромеліоративних робіт; ма-
гістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопро-
відний транспорт, що обслуговують погреби держави загалом, 
підземні нафто- та газосховища; майнові комплекси підрозді-
лів пожежної охорони, транспортні засоби спеціального при-
значення, що забезпечують виконання робіт, пов’язаних з лік-
відацією пожеж, наслідків стихійного лиха; об’єкти інженерної 
інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, 
включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з по-
стачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням 
і очищенням стічних вод; акваторії морських портів, гідротех-
нічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального ко-
ристування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти 
навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, 
системи управління рухом суден, інформаційні системи, на-
вчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси судно-
плавних інспекцій; аеродроми та аеродромні об’єкти (злітно-
посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, 
наземні засоби зв’язку, навігації, спостереження, інші елемен-
ти аеродромів, що забезпечують безпеку польотів); водосхови-
ща і водогосподарські канали комплексного призначення, гід-
ротехнічні захисні споруди, об’єкти інженерної інфраструктури 
загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних сис-
тем; місця поховання.

Із метою технічного переоснащення та відновлення ви-
робництва, поліпшення фінансово-економічного стану під-
приємств Збройних Сил України їх майно, яке є єдиним май-
новим комплексом, може корпоратизуватись. Приватизація 
таких підприємств здійснюється із збереженням у державній 
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власності 51 відсотка акцій. Порядок корпоратизації та прива-
тизації зазначених підприємств визначається окремими зако-
нами України.

Об’єкти паливно-енергетичного комплексу, за винятком 
тих, які не підлягають приватизації, приватизуються у поряд-
ку, встановленому окремим законом про особливості привати-
зації майна підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Будівлі (споруди, приміщення) за бажанням покупця при-
ватизуються разом з об’єктами приватизації, що в них розта-
шовані, якщо на це немає прямої заборони відповідно, ФДМУ, 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим. За наявності та-
кої заборони зазначені будівлі (споруди, приміщення) пере-
даються власникам приватизованих об’єктів за їх бажанням в 
оренду на строк не менш як 10 років.

Якщо в нежилих приміщеннях будинку, що є державною 
власністю, розміщується два чи більше державних або засно-
ваних на оренді державного майна підприємств, то в разі при-
йняття рішення про приватизацію одного чи декількох із них 
займані ними приміщення, за відсутності заборони на прива-
тизацію цього будинку, приватизуються разом з іншим май-
ном підприємства після закріплення за вказаними співкорис-
тувачами займаних ними приміщень на праві повного госпо-
дарського відання, оперативного управління або на договір-
них засадах.

Суб’єктами приватизації, відповідно до ст. 6 Закону Украї-
ни «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р. 
№ 2163-XII, є: державні органи приватизації; покупці (їх пред-
ставники); посередники.

Державну політику в сфері приватизації здійснюють 
ФДМУ, його регіональні відділення та представництва у ра-
йонах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці 
Крим. Державні органи приватизації у межах своєї компетен-
ції здійснюють такі основні повноваження: змінюють у про-
цесі приватизації організаційну форму підприємств, що пере-
бувають у державній власності; здійснюють повноваження 
власника державного майна у процесі приватизації; є орендо-
давцем майна, що перебуває у державній власності, згідно з 
законодавством; продають майно, що перебуває у державній 
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власності, в процесі його приватизації, включаючи майно лік-
відованих підприємств, об’єктів незавершеного будівництва 
та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а 
також акції (частки, паї), що належать державі у майні госпо-
дарських товариств; створюють комісії з приватизації; затвер-
джують плани приватизації майна, що перебуває у державній 
власності, плани розміщення акцій АТ у процесі приватизації; 
розробляють проекти державних програм приватизації і по-
дають їх на затвердження Верховній Раді України; укладають 
угоди щодо проведення підготовки об’єктів до приватизації 
та їх продажу; укладають договори на проведення незалежної 
оцінки об’єктів приватизації та земельних ділянок державної 
власності, на яких такі об’єкти розташовані; укладають дого-
вори про проведення експертної грошової оцінки земельних 
ділянок з метою внесення таких земельних ділянок до статут-
ного капіталу господарських товариств; укладають догово-
ри про розроблення документації із землеустрою; укладають 
у випадках, передбачених законодавством, угоди щодо прове-
дення екологічного аудиту об’єктів приватизації; вносять зе-
мельні ділянки державної власності до статутного капіталу 
господарських товариств відповідно до законодавства; висту-
пають з боку держави засновником підприємств, заснованих 
на базі об’єднання майна різних форм власності; беруть участь 
у розробці міжнародних договорів України з питань держав-
ної власності та її використання; здійснюють захист майнових 
прав державних підприємств, організацій, установ, а також ак-
цій (часток, паїв), що належать державі, на території Ук раї ни 
та за її кордоном; контролюють виконання умов договорів 
купівлі-продажу державного майна; здійснюють продаж зе-
мельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають 
приватизації.

Продаж майна, що є у комунальній власності, здійснюють 
органи, створювані відповідними місцевими радами. Зазначе-
ні органи діють у межах повноважень, визначених відповідни-
ми місцевими радами, та є їм підпорядкованими, підзвітними 
і підконтрольними.

Покупцями об’єктів приватизації можуть бути: громадя-
ни України, іноземні громадяни, особи без громадянства; юри-
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дичні особи, зареєстровані на території України; юридичні 
особи інших держав.

Також визначено вичерпний перелік осіб, які не можуть 
бути покупцями: юридичні особи, власником більш як 25 від-
сотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна; юридич-
ні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) 
та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 
яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою Украї-
ни державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Ра-
дою України державою-агресором; органи державної вла-
ди; працівники державних органів приватизації; державні 
ГО, державні ХК, державні АТ (компанії), їх дочірні компанії 
та під приємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (пере-
лік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи у краї-
нах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним 
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під 
контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контро-
лером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними 
особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними осо-
би, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою Украї-
ни державою-агресором, або стосовно яких застосовано санк-
ції відповідно до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з 
ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, або стосовно яких 
застосовано санкції відповідно до законодавства.

Покупці – юридичні особи зобов’язані подати до держав-
ного органу приватизації документ про розподіл статутного 
капіталу серед учасників.

Відповідальність за достовірність поданого документа по-
кладається на покупця відповідно до законодавства.

Державною програмою приватизації стосовно конкретних 
об’єктів (груп об’єктів) можуть бути встановлені інші обме-
ження або особливості участі покупців у приватизації, вклю-
чаючи галузеві та сумарні квоти на придбання юридичними 
особами державного майна, акцій (часток, паїв).

Із метою розвитку ринку цінних паперів та подаль-
шого його обслуговування, зниження ризику покупців при 
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розміщен ні вкладів в об’єкти приватизації створюються дові-
рчі товариства, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, 
інші фінансові посередники. Проте звернення покупців до по-
слуг посередницьких організацій під час придбання держав-
ного майна не є обов’язковим.

§ 3. Порядок та способи приватизації
Порядок приватизації державного майна, відповідно до 

ст. 11 Закону України «Про приватизацію державного майна» 
від 04.03.1992 р. № 2163-XII, передбачає:

– опублікування списку об’єктів, які підлягають прива-
тизації, в офіційних друкованих виданнях державних органів 
приватизації та місцевій пресі;

– прийняття рішення про приватизацію об’єкта на під-
ставі поданої заяви або виходячи із завдань Державної програ-
ми приватизації;

– опублікування інформації про прийняття рішення про 
приватизацію об’єкта;

– проведення аудиторської перевірки фінансової звіт-
ності підприємства, що приватизується (за винятком об’єктів 
малої приватизації);

– проведення у випадках, передбачених законодавством, 
екологічного аудиту об’єкта приватизації;

– затвердження плану приватизації або плану розміщен-
ня акцій відкритих АТ, створених у процесі приватизації та 
корпоратизації, та їх реалізації.

Ініціатива щодо приватизації може виходити від держав-
них органів приватизації, а також від покупців.

Заяви про приватизацію подаються до державних органів 
приватизації за місцезнаходженням об’єкта, що приватизуєть-
ся, у письмовій формі та в порядку, що встановлюється ФДМУ.

Покупці єдиних майнових комплексів та інвестори, які ба-
жають придбати контрольний пакет акцій, зобов’язані разом 
із заявою подати бізнес-план або техніко-економічне обґрун-
тування післяприватизаційного розвитку об’єкта, що охоплює 
план зайнятості працівників підприємства, пропозицію інвес-
тора з зазначенням максимального розміру інвестиції, строків 
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та порядку її внесення, а також декларацію про доходи для по-
купців фізичних осіб.

Державні органи приватизації протягом 20 днів розгляда-
ють заяви та приймають рішення щодо приватизації об’єкта і 
в п’ятиденний строк письмово повідомляють про це заявника, 
адміністрацію та трудовий колектив підприємства, що прива-
тизується, а також відповідний орган виконавчої влади, упо-
вноважений управляти цим майном.

Упродовж місяця з дня прийняття рішення про привати-
зацію об’єкта орган, що здійснює управління об’єктом прива-
тизації затверджує склад комісії з приватизації об’єкта і вста-
новлює строк подання проекту плану приватизації. Цей строк 
має не перевищувати двох місяців із дня затвердження скла-
ду комісії.

Основними завданнями комісії є: контроль за прове денням 
інвентаризації майна об’єкта приватизації; розробка проекту 
плану приватизації об’єкта та подання його на затвердження 
державному органу приватизації; у випадках, передбачених 
законодавством, складення акта оцінки майна та подання його 
для рецензування і затвердження державному органу прива-
тизації; розробка за необхідності рекомендацій щодо реоргані-
зації об’єктів; розгляд звернень керівництва під приємства, яке 
перебуває в процесі приватизації, до державного органу при-
ватизації стосовно відчуження майна та інших дій, не обхідних 
для ефективного функціонування під приємства, згідно з ви-
могами ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного 
майна» від 04.03.1992 р. № 2163-XII.

Для виконання обраних завдань комісія має право: 
зобов’язати адміністрацію підприємства, що приватизується, 
здійснити у встановлені строки інвентаризацію державного 
майна; давати розпорядження, обов’язкові для адміністрації 
об’єкта приватизації, що пов’язані з розробкою проекту плану 
приватизації; залучати до роботи експертів (у тому числі дер-
жавних експертів з питань таємниць), консультантів, оцінюва-
чів та інших спеціалістів, які мають право дорадчого голосу на 
засіданнях комісії.

Для забезпечення гласності та прозорості приватизації у 
роботі комісії з приватизації об’єкта можуть брати участь на-
родні депутати України.
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Діяльність комісії регулюється Положенням, яке затвер-
джується наказом ФДМУ.

Проект плану приватизації має передбачати строки та спо-
соби приватизації, початкову ціну об’єкта приватизації (роз-
мір статутного капіталу господарського товариства), реко-
мендовані форми платежу, розміри пакетів акцій за напряма-
ми їх реа лізації, а також забезпечення технологічної єднос-
ті виробництва, недопущення руйнування єдиних майнових 
комплексів, циклів, технологій, порядок використання май-
на, що не ввійшло до статутного капіталу господарських то-
вариств.

Проект плану, розроблений комісією, та альтернатив-
ний проект плану трудового колективу чи інших покупців по-
даються на розгляд регіональних відділень ФДМУ або його 
представництв у районах і містах, які протягом десяти днів 
зобов’язані розглянути подані проекти, затвердити план при-
ватизації та довести його до заінтересованих осіб.

У разі, якщо відповідний державний орган приватизації 
не затвердив зазначений проект плану, комісія з приватизації 
зобов’язана протягом п’яти робочих днів доопрацювати його 
та подати на повторний розгляд.

У разі відмови в приватизації відповідний орган привати-
зації повідомляє заявників про причину відмови.

Відмова в приватизації можлива тільки у таких випадках: 
коли підприємство, що пропонується приватизувати, пере-
буває у процесі ліквідації; законодавством встановлено обме-
ження щодо приватизації цього підприємства; немає необхід-
них документів, що подаються разом із пропозиціями стосов-
но включення об’єкта до переліку; об’єкт приватизації знахо-
диться в заповідній зоні, або розташований у прибережних за-
хисних смугах морів, річок, озер на відстані ближче ніж 100 
метрів від них.

Із моменту прийняття рішення про приватизацію майна 
державного підприємства:

– орган, що здійснює управління майном цього під-
приємства, передає у встановленому порядку функції з управ-
ління цим майном державним органам приватизації;

– забороняється здійснювати операції, внаслідок яких 
може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення 
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його вартості або зменшення розміру земельної ділянки дер-
жавної власності;

– забороняється обмін, іпотека або застава майна; спи-
сання основних засобів, що мають залишкову вартість; безо-
платна передача та реалізація майна для погашення заборго-
ваності; передача майна в оренду; внесення майна до статут-
ного капіталу інших суб’єктів господарювання, передача май-
на в управління та здійснення операцій з борговими вимогами 
і зобов’язаннями (факторинг), якщо за період з моменту при-
йняття такого рішення сума вартості майна, що відчужується, 
або зобов’язань перевищує 5 відсотків підсумку балансу під-
приємства за останній звітний період, але не більш як 250 мі-
німальних заробітних плат протягом календарного року;

– забороняється вчиняти дії, які можуть призвести до 
обмеження прав на земельну ділянку державної власності, на 
якій розташований такий об’єкт;

– забороняється зміна номінальної вартості або кількос-
ті акцій без зміни розміру статутного капіталу АТ;

– забороняється приймати рішення про збільшення або 
зменшення статутного капіталу, крім випадків збільшення 
статутного капіталу на суму збільшення вартості власного ка-
піталу товариства;

– забороняється приймати рішення про припинення гос-
подарської організації шляхом злиття, приєднання, поділу, ви-
ділення, перетворення.

Якщо ці дії необхідні для ефективного функціонування 
державного підприємства, майно якого приватизується, вони 
здійснюються підприємством з дозволу державних органів 
приватизації.

Комісія з приватизації складає проект плану приватизації 
об’єкта, в якому враховуються пропозиції: господарського то-
вариства, створеного працівниками підприємства, що прива-
тизується, та інших покупців; місцевих рад за місцезнаходжен-
ням об’єкта приватизації; державних органів приватизації; 
центрального органу виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів; АМКУ його територіальних відділень; центрального 
органу виконавчої влади з питань екології та природних ресур-
сів України або його територіальних органів; уповноважено го 
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органу управління, який здійснював управління державним 
майном до прийняття рішення про приватизацію.

Проект плану приватизації повинен передбачати стро-
ки та способи приватизації, початкову вартість об’єкта прива-
тизації (розмір статутного капіталу господарського товари-
ства), рекомендовані форми платежу, розміри пакетів акцій за 
напрямами їх реалізації, а також забезпечення технологічної 
єдності виробництва, недопущення руйнування єдиних май-
нових комплексів, циклів, технологій, порядок використання 
майна, що не ввійшло до статутного капіталу господарських 
товариств. 

За рішенням комісії до розробки проекту плану привати-
зації може бути включено проект реорганізації об’єкта, в яко-
му передбачено створення на основі його структурних підроз-
ділів юридичних осіб.

Рішення про необхідність реорганізації приймається в по-
рядку, що встановлюється ФДМУ та АМКУ.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» від 04.03.1992 р. № 2163-XII, приватиза-
ція майна державних підприємств може здійснюватися таки-
ми способами:

– продажу об’єктів приватизації на аукціоні (у тому числі 
за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

– продажу об’єктів приватизації за конкурсом з відкри-
тістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі – кон-
курс);

– продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у 
господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фон-
дових біржах та іншими способами, що передбачають загаль-
нодоступність та конкуренцію покупців;

– продажу на конкурсній основі єдиного майнового 
комплексу державного підприємства, що приватизується, або 
контрольного пакета акцій АТ при поданні покупцем докумен-
тів, передбачених ч. 1 ст. 12 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» від 04.03.1992 р. № 2163-XII;

– викупу об’єктів приватизації;
– продажу акцій на міжнародних фондових ринках, у 

тому числі у вигляді депозитарних розписок;
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– іншими способами, які встановлюються спеціальни-
ми законами, що регулюють особливості приватизації об’єктів 
окремих галузей.

Основним із них є продаж об’єктів приватизації на аукціоні 
або за комерційним конкурсом, унаслідок проведення котрих 
власником об’єкта стає покупець, який запропонував найвищу 
ціну.

Неконкурентні способи продажу майна державних підпри-
ємств застосовуються щодо об’єктів, не проданих на аук ціоні, 
за конкурсом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 
1996 р. № 1099 затверджено Порядок утворення АТ в процесі 
приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства, 
який визначає процедуру перетворення у процесі приватизації 
державних підприємств, підприємств, утворених на базі орен-
дованого майна та заснованих на базі об’єднання майна різ-
них форм власності, в АТ. До АТ, утворених у процесі привати-
зації, не застосовуються обмеження, встановлені аб зацом дру-
гим частини першої та частиною другою статті 5, положення 
статті 9, вимоги частини першої статті 24, положення частини 
третьої статті 53 та абзацу третього частини першої статті 73 
(у частині кумулятивного голосування) Закону Украї ни «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI щодо ство-
рення АТ, а також їх діяльності у період до виконання плану 
приватизації (розміщення акцій).

Відповідно до Закону України «Про особливості привати-
зації майна в агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 р. 
№ 290/96-ВР (ст.ст. 2, 8–15) приватизація майна здійснюєть-
ся шляхом перетворення їх виключно у АТ. У разі, якщо вар-
тість майна підприємств (організацій), зазначених у ч. 1 ст. 2 
цього Закону, є недостатньою для формування статутного ка-
піталу АТ, приватизація їх майна здійснюється відповідно до 
порядку, встановленого Фондом державного майна України. 
Водно час господарське товариство, створене працівниками 
таких підприємств (організацій), має першочергове право на 
викуп майна. 

Згідно з ст. 17 Закону України «Про особливості привати-
зації майна в агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 р. 
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№ 290/96-ВР, об’єкти незавершеного будівництва агропро-
мислового комплексу, які не були приватизовані відповідно до 
законодавства України з питань приватизації, можуть переда-
ватися органами приватизації сільськогосподарським підпри-
ємствам (у тому числі недержавним) для завершення їх будів-
ництва з наступним пріоритетним правом викупу працівни-
ками зазначених підприємств частки державного майна цих 
об’єктів.

Приватизація законсервованих об’єктів та об’єктів неза-
вершеного будівництва здійснюється у порядку, передбаче-
ному Законом України «Про особливості приватизації об’єктів 
незавершеного будівництва» від 14.09.2000 р. № 1953-III та 
Державною програмою приватизації, шляхом продажу на аук-
ціоні (за методом зниження ціни об’єкта), за конкурсом. Вона 
проводитися також шляхом: продажу під розбирання; прода-
жу за наявністю одного покупця цьому покупцеві із забезпе-
чення ним умов приватизації об’єкта; внесення об’єкта неза-
вершеного будівництва до статутного капіталу господарсько-
го товариства як внеску держави з наступною приватизацією 
акцій (часток, паїв) після завершення будівництва відповідно-
го об’єкта.

Особливості приватизації майна державних підприємств 
інших галузей народного господарства визначаються окреми-
ми законами і державною програмою приватизації.

Також порядок застосування певних способів приватиза-
ції, крім зазначених актів, регулюється: Положенням про план 
приватизації несільськогосподарських підприємств і органі-
зацій агропромислового комплексу, Положення про порядок 
приватизації несільськогосподарських підприємств і організа-
цій агропромислового комплексу та Положенням про порядок 
приватизації майна радгоспів та інших державних сільсько-
господарських підприємств, а також заснованих на їх базі гос-
подарських товариств, створених членами трудового колекти-
ву, затвердженими Наказом Фонду державного майна України 
від 09.08.2000 р. № 1718, а також Державною програмою при-
ватизації на конкретний рік, яка є джерелом наповнення Дер-
жавного бюджету.

Відповідно до принципу гласності та прозорості обов’яз-
ковою є інформація про приватизацію, яка передбачає такі ві-
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домості: перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про 
приватизацію, умови їх продажу; термін протягом якого при-
ймаються до розгляду плани приватизації та заяви на пра-
во продажу об’єктів приватизації; рішення про затвердження 
планів приватизації та укладення угод з юридичними особами 
або спеціалістами на розробку проектів планів приватизації і 
продажу об’єкта приватизації, а також підстави, на основі яких 
були прийняті ці рішення; результат виконання планів при-
ватизації, які підлягають опублікуванню у спеціальних бюле-
тенях Фонду державного майна України та його регіональних 
відділень, які розповсюджуються за передплатою, в роздріб-
ній торгівлі і місцевій пресі.

О. А. Туркот зазначає, щоб уникнути захоплення суб’єкта 
господарювання шляхом визнання приватизації його майна 
недійсною, необхідно провести аналіз проведення приватиза-
ції майна, зокрема чітке дотримання всіх процедур, здійснен-
ня приватизації без порушень законодавства. Під час прове-
дення вказаного аналізу суб’єкт господарювання знатиме всі 
допущені порушення та зможе їх усунути або виправити44.

Інформація про результати приватизації об’єкта (інформа-
ція про переможців конкурсу, аукціону, ціну, за яку придбано 
об’єкт приватизації, дані про розподіл акцій (часток, паїв) між 
новими власниками (окремо по кожній юридичній особі) під-
лягає опублікуванню у місцевій пресі за місцем розташування 
відповідного об’єкта. Інформація про строки та умови прове-
дення аукціону, конкурсу, випуску акцій у вільний продаж по-
винна бути опублікована в інформаційних бюлетенях органів 
приватизації, центральній і місцевій пресі не пізніш як за 30 
календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу, ви-
пуску акцій у вільний продаж.

Типовий, обов’язковий для публікації в бюлетені перелік 
відомостей для різних видів підприємств, порядок їх подан-
ня, форма публікації визначаються Фондом державного май-
на України.
_____________________________________________

44 Туркот О. А. Способи захисту майна та органів управління акціонерних то-
вариств від посягань / О. А. Туркот // Проблеми правознавства та пра-
во охоронної діяльності. – 2013. – № 4 (55). – С. 56.
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§ 4. Договірні відносини у процесі приватизації
Договірні відносини у сфері приватизації потрібно розгля-

дати як майнові договори між суб’єктами приватизації, зміс-
том яких є оплатне відчуження державного майна. Як окрема 
категорія договорів у ст. 27 Закону України «Про приватиза-
цію державного майна» від 04.03.1992 р. № 2163-XII є угоди 
приватизації. Тому загальні положення про порядок укладан-
ня, виконання цих договорів і відшкодування шкоди передба-
чені у відповідних інститутах цивільного та господарського 
права, а особливості – законодавчих актах про приватизацію.

Залежно від того, який суб’єкт є предметом договору та 
способу приватизації, визначається його зміст. Так, відповід-
но до ч. 1 ст. 27 цього Закону, при приватизації державного під-
приємництва як єдиного майнового комплексу шляхом його 
викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом між продавцем і по-
купцем укладається відповідний договір купівлі-продажу. 

Водночас стартова ціна договорів визначається за Націо-
нальним стандартом № 3 «Оцінка цілісних майнових комплек-
сів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
29.11.2006 р. № 1655.

До договору купівлі-продажу повинні включатися перед-
бачені бізнес-планом чи планом приватизації зобов’язання 
або зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону, 
конкурсу чи викупу, щодо: збереження основних видів діяль-
ності підприємства; технічного переоснащення, модернізації 
виробництва; виконання встановлених мобілізаційних зав-
дань; погашення боргів із заробітної плати та перед бюдже-
том, простроченої кредиторської заборгованості підприєм-
ства; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з 
вимогами трудового законодавства; вимог та додаткових об-
межень природоохоронного законодавства до користування 
об’єктом.

До договору також включаються: положення щодо відпо-
відальності (звільнення від відповідальності) у разі виник-
нення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини не-
переборної сили тощо).

Включення до договору інших зобов’язань покупця допус-
кається за згодою сторін.



373

Термін дії зазначених зобов’язань, за винятком виконан-
ня встановлених мобілізаційних завдань, не повинен переви-
щувати п’ять років. Для об’єктів групи Г та інших підприємств 
і установ, приватизація яких здійснюється на підставі рішень 
Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України визна-
чає строк виконання зобов’язань та затверджує порядок здій-
снення контролю за їх виконанням.

Зазначені в цій частині зобов’язання зберігають свою дію 
для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчужен-
ня протягом строку дії цих зобов’язань. Відчуження майна (ак-
цій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов’язаннями, 
можливо виключно за згодою державного органу приватиза-
ції, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок надан-
ня згоди державними органами приватизації встановлюється 
Фондом державного майна України. У разі подальшого відчу-
ження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий 
строк з дня переходу до нього права власності на цей об’єкт 
зобов’язаний подати до державного органу приватизації копії 
документів, що підтверджують перехід до нього права влас-
ності. Державний орган приватизації зобов’язаний вимагати 
від нового власника виконання зобов’язань, визначених дого-
вором купівлі-продажу об’єкта приватизації і застосовувати до 
нього у разі їх невиконання санкції згідно із законом. Емітент 
або реєстратор, який веде реєстр власників іменних цінних па-
перів, зобов’язаний подати органу приватизації відомості про 
нового власника приватизованого об’єкта на письмову вимогу 
державного органу приватизації. Договори про подальше від-
чуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій час-
тині зобов’язаннями, підлягають нотаріальному посвідченню 
та у випадках, передбачених законодавством, державній реє-
страції.

Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу 
здійснює державний орган приватизації, який є стороною та-
кого договору (продавцем).

Власники приватизованих об’єктів мають пріоритетне 
право на довгострокову оренду (на строк не менше десяти ро-
ків) займаних ними земельних ділянок з наступним їх вику-
пом до земельного законодавства України, якщо на це немає 
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прямої заборони Кабінету Міністрів України або відповідної 
місцевої ради.

Місцева рада зобов’язана у місячний строк з моменту реє-
страції приватизованого об’єкта переоформити договір орен-
ди на користування землею.

Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвід-
ченню, що означає перехід права власності на приватизова-
ний об’єкт та у випадках, передбачених законом, державній 
реє страції.

Право власності на приватизований об’єкт та земельну ді-
лянку переходить до покупця з моменту сплати повної вартос-
ті придбаного об’єкта приватизації та земельної ділянки.

На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може 
бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду в разі 
невиконання іншою стороною зобов’язань, передбачених до-
говором купівлі-продажу у визначені строки.

Договір купівлі-продажу не укладається при продажу ак-
цій АТ, створених у процесі приватизації або корпоратизації, 
крім продажу їх пакетом згідно з планом приватизації (планом 
розміщення акцій). Покупець набуває права власності на ак-
ції, придбані на сертифікатному аукціоні, з дня затвердження 
протоколу про результати такого аукціону.

Продаж акцій АТ, створених у процесі приватизації або 
корпоратизації, на фондових біржах здійснюється за умова-
ми конкурсу. Наприклад, за оголошенням ФДМУ в 2010 р. кон-
курсом на продаж державного пакета акцій (61,58%) авіаком-
панії «Міжнародні авіалінії України» була запропонована ціна 
270 млн грн, яка в процесі конкурсу зросла до 516,841 грн45.

Угоди щодо операцій з акціями, придбаними в процесі при-
ватизації, можуть укладатися після внесення відомостей про 
їх покупця та інших відомостей, визначених законодавством, 
до реєстру власників іменних цінних паперів.

Забороняється подальше відчуження окремих частин па-
кета акцій до повного виконання покупцем умов договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації, а також подальше від-
чуження приватизованого об’єкта без збереження для нового 
_____________________________________________

45 Урядовий кур’єр. – 2011. – 26 січня.
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власника зобов’язань, визначених умовами конкурсу, аукціону, 
викупу. При подальшому відчуженні приватизованого об’єкта 
до нового власника переходять невиконані зобов’язання, що 
були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта привати-
зації.

У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-
продажу у зв’язку з невиконанням покупцем договірних 
зобов’язань приватизований об’єкт підлягає поверненню у 
державну власність, включаючи земельну ділянку.

Особи, які придбали державні підприємства як єдині 
майнові комплекси, є правонаступниками їх майнових прав 
(крім права постійного користування земельною ділянкою) 
й обов’язків відповідно до умов договору між продавцем і по-
купцем та законодавства України.

Правонаступництво щодо акцій (часток, паїв), придбаних 
у процесі приватизації, які належали державі в майні суб’єктів 
підприємницької діяльності, створених за участю державних 
підприємств, підтверджується договором купівлі-продажу.

Як зазначалося, до договору купівлі-продажу включають-
ся санкції за порушення його умов. У разі порушення встанов-
лених умовами договору купівлі-продажу строків у встановле-
ному обсязі покупцями, вони сплачують на користь місцевого 
бюджету пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості невнесених ко-
штів за кожний день прострочення.

Покупці, що не сплатили за об’єкт приватизації, включа-
ючи земельну ділянку, придбаний шляхом викупу, на аукціо-
ні або за конкурсом, протягом 60 днів з моменту укладення 
чи реєстрації відповідної угоди сплачують на користь органу 
приватизації неустойку в розмірі та порядку, що встановлю-
ються Постановою Кабінету Міністрів України «Про розмір не-
устойки за повну або часткову несплату покупцями коштів за 
об’єкти приватизації» від 17.09.2008 р. № 846.

Розмір неустойки, відповідно до цієї постанови, яку спла-
чують покупці у разі повної або часткової несплати у встанов-
лений Законом України «Про приватизацію державного май-
на» від 04.03.1992 р. № 2163-XII строк коштів за об’єкт прива-
тизації, включаючи земельну ділянку, становить 20% суми, за 
яку придбано такий об’єкт, включаючи земельну ділянку.
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За недопущення працівників державних органів привати-
зації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевір-
ки дотримання умов договору купівлі-продажу державного 
майна на керівника приватизованого підприємства наклада-
ється штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян за кожний встановлений факт. Штрафи стягу-
ються з винних осіб за рішенням суду в установленому поряд-
ку та перераховуються до Державного бюджету України.

Збитки, заподіяні порушенням законодавства про прива-
тизацію, а також витрати щодо забезпечення збереження об-
сягів приватизації на період до моменту передачі майна, під-
лягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб на 
основі ст. 623 ЦКУ і ст. 224 ГКУ, які встановлюють загальні за-
сади відшкодування збитків.

Порушення встановленого законодавством порядку при-
ватизації або прав покупців є також підставою для визнання 
недійсним договору купівлі-продажу об’єкта приватизації. На-
приклад, рішенням Господарського суду Вінницької області 
від 16.08.2012 р. повернуто з приватної власності у держав-
ний приватизований один із найбільших клінічних санато-
рій – «Хмільник». Якщо договір змінений або розірваний з іс-
тотним порушенням його умов однією із сторін, то, відповідно 
до ч. 5 ст. 653 ЦКУ, друга сторона може вимагати відшкодуван-
ня збитків, завданих зміною умов або розірванням договору.

Спори щодо приватизації державного майна, крім спорів, 
які виникають із публічно-правових відносин та віднесені до 
компетенції адміністративних судів, вирішуються господар-
ським судом у порядку, встановленому Господарським проце-
суальним кодексом України.

Контрольні питання
1. У чому мета приватизації?
2. Назвіть принципи приватизації.
3. Які об’єкти державної власності підлягають приватизації?
4. Які об’єкти державної власності не підлягають приватизації і 

чому?
5. Хто є суб’єктами приватизації?
6. Функції комісії з приватизаці.
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7. Назвіть види договорів, котрі можуть укладатися під час 
приватизації державного підприємництва.

8. Яка обов’язкова умова договору купівлі-продажу цілісного 
майнового комплексу та її зміст?

9. У чому особливість приватизації об’єктів незавершеного 
будівництва?

10. Які можливі санкції за невиконання умов договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації?

Ситуаційне завдання. У гуртожитку від Львівського автобус-
ного заводу проживають мешканці. Як можливо передати гуртожи-
ток та здійснити приватизацію помешкань.

Куди необхідно спершу звертатись? Яка процедура передачі? 
Відповідь потрібно підкріпити актами законодавства.
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Р о з д і л   9
ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Поняття, підстави виникнення та види 
господарських зобов’язань

В умовах ринкової економіки господарське зобов’язання 
є головним механізмом установлення та регулювання стосун-
ків між суб’єктами господарсько-виробничих і організаційно-
господарських відносин. Воно опосередковує процес вироб-
ництва, переміщення, реалізації матеріальних благ, інте-
лектуальної власності, цінних паперів, корисних копалин і 
надр, організаційно-господарські відносини між їх виробни-
ками й органами господарського керівництва. Господарське 
зобов’язання конкретно регулює майнові й організаційно-
господарські відносини у сфері виробництва та господарсько-
го обороту.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 ГКУ, господарським визнаєть-
ся зобов’язання, яке виникає між суб’єктом господарювання 
й іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господа-
рювання з підстав, передбачених господарським законодав-
ством, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, зокре-
ма боржник) зобов’язаний учинити певну дію господарського 
чи управлінсько-господарського характеру на користь іншо-
го суб’єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гро-
ші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а 
інший суб’єкт (управнена сторона, зокрема кредитор) має пра-
во вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

Змістом зобов’язання є дії господарського виробничого чи 
регулятивного господарського характеру, які на вимогу управ-
неної сторони має виконувати або від виконання яких має 
утримуватися зобов’язана сторона. В зобов’язальних відноси-
нах суб’єктивне право називається правом вимоги, а обов’язок 
щодо вимоги – боргом. Правомочний суб’єкт – кредитором, а 
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зобов’язаний – боржником. Тобто сторонами в зобов’язаннях є 
кредитор і боржник. Кредитор – це особа (суб’єкт господарю-
вання), управнена вимагати від свого контрагента – боржни-
ка здійснення певної дії (дій) чи утримання від такої дії (дій). 
Боржник – це особа (суб’єкт господарювання), зобов’язана 
здійснити на користь кредитора – контрагента певну дію 
(низку дій) або утриматися від них. В більшості господарських 
зобов’язань кожна із сторін у них є одночасно і кредитором, 
і боржником, оскільки, з одного боку, має права, а з іншого – 
обов’язок виконати певні дії (поставка, капітальне будівни-
цтво, лізинг тощо).

Підставами виникнення господарських зобов’язань є пев-
ні юридичні дії (юридичні факти) або їх поєднання, з настан-
ням яких господарське законодавство пов’язує виникнення 
тих чи інших прав і обов’язків. Зауважимо, що власне законо-
давство безпосередньо не є підставою виникнення господар-
ських зобов’язань, воно лише визначає, з яких підстав вони ви-
никають. Відповідно до ст. 174 ГКУ, господарські зобов’язання 
можуть виникати:

– безпосередньо із закону або іншого нормативно-пра-
вового акта, що регулює господарську діяльність (ГКУ, ЦКУ, 
Закону України «Про державний матеріальний резерв» від 
24.01.1997 р. № 51/97-ВР тощо);

– з акта управління господарською діяльністю (в тому 
числі щодо створення, ліцензування господарської діяльності, 
наприклад, постанови Кабінету Міністрів України «Про пере-
творення державних підприємств у казенні» від 30 червня 
1998 р. № 987 та ін.);

– з господарського договору та інших правочинів, перед-
бачених законом, а також не передбачених законом, але таких, 
які йому не суперечать. Відповідно, вони є договірні та позадо-
говірні;

– внаслідок заподіяння шкоди суб’єкту або суб’єктом гос-
подарювання, придбання або збереження майна суб’єкта або 
суб’єктом господарювання за рахунок іншої особи без достат-
ніх підстав (регулюється ЦКУ з урахуванням особливостей, 
установлених ГКУ);

– у результаті створення об’єктів інтелектуальної влас-
ності та інших дій суб’єктів, а також унаслідок подій, з якими 
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закон пов’язує настання правових наслідків у сфері господа-
рювання.

Перелік підстав, перелічених у цій статті, не є вичерпним. 
Зокрема вони також передбачені ст. 11 ЦКУ та іншими 
законами.

На підставі аналізу змісту, мети та суб’єктів господарських 
зобов’язань, можна назвати їх характерні ознаки, за якими 
вони відрізняються від цивільно-правових. Такими ознаками 
є те, що: вони виникають в особливій сфері суспільних відно-
син – сфері господарювання; підставами їх виникнення є ЦКУ і 
ГКУ та спеціальні закони, що регулюють господарські відноси-
ни; особливість дій, що їх зобов’язаний учинити один суб’єкт 
на користь іншого, – це дії господарського чи управлінського-
господарського характеру; суб’єктами господарського зобов’я-
зання є суб’єкти господарювання – зобов’язана сторона та 
управ нена сторона, а не лише боржник і кредитор, які тради-
ційно характерні для цивільно-правових відносин; суб’єктами 
господарських зобов’язань не можуть бути громадяни.

Залежно від особливостей, специфіки об’єкта, суб’єкта, ви-
значеності предмета в господарському праві зобов’язання є та-
ких видів: майново-господарські, організаційно-господарські, 
соціально-комунальні, публічні та внутрішньогосподарські.

Майново-господарськими, згідно з ч. 1 ст. 175 ГКУ, є ци-
вільно-правові зобов’язання, що виникають між учасниками 
господарських відносин при здійсненні господарської діяль-
ності, в силу яких зобов’язана сторона повинна вчинити пев-
ну господарську дію на користь другої сторони або утримати-
ся від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від 
зобов’язаної сторони виконання її обов’язку. Такі зобов’язання 
мають цивільно-правовий характер і регулюються ЦКУ з ура-
хуванням ГКУ.

Суб’єктами майново-господарських зобов’язань можуть 
бути: суб’єкти господарювання; негосподарюючі суб’єкти-
юри дичні особи; органи державної влади, органи місцево-
го самоврядування, наділені господарською компетен цією. 
Зобов’язання майнового характеру, що виникають між суб’єк-
тами господарювання та негосподарюючими суб’єктами гро-
мадянами, не є господарськими і регулюються іншими, най-
частіше, нормами адміністративного законодавства.
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Суб’єкти господарювання також можуть добровільно бра-
ти на себе зобов’язання майнового характеру на користь ін-
ших учасників господарських відносин (благодійництво 
тощо). Такі зобов’язання не є підставою для вимог щодо їх 
обов’язкового виконання.

Організаційно-господарськими, згідно з ч. 1 ст. 176 ГКУ, є 
господарські зобов’язання, що виникають у процесі державно-
го регулювання господарської діяльності між суб’єктом госпо-
дарювання та суб’єктом організаційно-господарських повно-
важень, в силу яких зобов’язана сторона повинна здійснити 
на користь другої сторони певну управлінсько-господарську 
(організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управне-
на сторона має право вимагати від зобов’язаної сторони вико-
нання її обов’язку.

Організаційно-господарські зобов’язання, відповідно до 
ч. 2 ст. 176 ГКУ, можуть виникати:

– між суб’єктом господарювання та власником, який є за-
сновником даного суб’єкта, або органом державної влади, ор-
ганом місцевого самоврядування, наділеним господарською 
компетенцією щодо цього суб’єкта;

– між суб’єктами господарювання, які разом організову-
ють об’єднання підприємств чи господарське товариство, та 
органами управління цих об’єднань чи товариств;

– між суб’єктами господарювання, у разі якщо один з них 
є щодо іншого дочірнім підприємством;

– в інших випадках, передбачених ГКУ, іншими законо-
давчими актами або установчими документами суб’єкта гос-
подарювання.

Організаційно-господарські зобов’язання суб’єктів мо-
жуть виникати з договору та набувати форми договору.

Суб’єкти господарювання мають право разом здійсню-
вати господарську діяльність для досягнення спільної мети, 
без утворення єдиного суб’єкта господарювання, на умовах, 
визначених договором про спільну діяльність. Якщо учасни-
ки договору про спільну діяльність доручають керівництво 
спільною діяльністю одному з учасників, на нього може бути 
покладено обов’язок ведення спільних справ. Такий учасник 
здійснює організаційно-управлінські повноваження на підста-
ві доручення, підписаного іншими учасниками.
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Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарю-
вання (ст. 177 ГКУ) розглядаються як зобов’язання, що вини-
кають за рішенням відповідної місцевої ради.

За рахунок своїх коштів, відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. 
№ 280/97-ВР, вони повинні створювати спеціальні робочі міс-
ця для осіб з обмеженою працездатністю та організовува-
ти їх професійну підготовку. Суб’єкти господарювання неза-
лежно від статутної мети своєї діяльності, відповідно до ч. 4 
ст. 175 ГКУ, можуть брати на себе зобов’язання про господар-
ську допомогу у вирішенні питань соціального розвитку насе-
лених пунктів їх місцезнаходження, у будівництві й утриман-
ні соціально-культурних об’єктів та об’єктів комунального гос-
подарства і побутового обслуговування, надавати іншу госпо-
дарську допомогу з метою вирішення місцевих проблем.

Отже, на підставі рішення місцевої ради виникає орга-
нізаційно-господарське зобов’язання між нею та суб’єктом 
господарювання. Вони також мають право брати участь у фор-
муванні відповідних фондів місцевих рад та у виконанні робіт 
щодо комплексного економічного і соціального розвитку те-
риторій.

Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. Вони ви-
никають у зв’язку з тим, що суб’єкт, який відповідно до зако-
ну та своїх установчих документів зобов’язаний здійснюва-
ти виконання робіт, надання послуг або продаж товарів кож-
ному, хто до нього звертається на законних підставах. Він не 
має права відмовити у виконанні робіт, наданні послуг, про-
дажу товару за наявності у нього такої можливості або від-
давати перевагу одному споживачеві перед іншими, крім 
випадків, передбачених законодавством. Маються на ува-
зі зобов’язання, які виникають під час здійснення господар-
ської діяльності з енергопостачання, газопостачання, центра-
лізованого водопостачання і водовідведення, з надання по-
слуг транспорту загального користування, зв’язку, біржових 
тощо або установчими документами суб’єкта господарюван-
ня (статут, засновницький договір), які встановлюють їх пев-
ний вид діяльності.
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Суб’єкт господарювання, який безпідставно ухиляєть-
ся від виконання публічного зобов’язання, відповідно до ч. 2 
ст. 178 ГКУ, повинен відшкодувати другій стороні завдані цим 
збитки в порядку, визначеному законодавством.

Внутрішньогосподарські – це зобов’язання, що виникають 
між відокремленими структурними підрозділами суб’єкта гос-
подарювання та відносини суб’єкта господарювання з струк-
турними підрозділами, а також у зв’язку з виконанням певних 
робіт чи надання послуг. Наприклад, зобов’язальні відносини 
щодо виконання ремонтних робіт.

§ 2. Виконання господарських зобов’язань
Загалом виконання господарського зобов’язання (далі – 

зобов’язання) є засобом досягнення мети укладання та його 
припинення. З огляду на положення статей глави 22 ГКУ, вико-
нання зобов’язання – це вчинення боржником або кредитором 
дій, чи утримання від них, спрямованих на здійснення прав та 
виконання обов’язків, які випливають із зобов’язання. Щодо 
його поліпшення був прийнятий Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо виконан-
ня господарських зобов’язань» від 02.10.2012 р. № 5405-VI.

Зобов’язання вважається виконаним, якщо передбачені 
ним дії виконані повністю та належно. Тобто з дотриманням 
усіх вимог, які в ньому передбачені.

Традиційно в юридичній літературі розглядаються прин-
ципи належного та реального виконання зобов’язань.

Принципи належного виконання полягають у виконанні 
зобов’язання належним чином – відповідно до вимог закону, 
інших нормативно-правових актів, договору, а за відсутності в 
цих правових документах конкретних вимог щодо їх виконан-
ня – згідно з вимогами, що у певних умовах звичайно висува-
ються (тобто відповідно до звичаїв господарсько-ділового обі-
гу). Це стосується і місця, і часу виконання зобов’язання, і мож-
ливості (неможливості) розстрочення виконання.

Відповідно до ст. 197 ГКУ, господарське зобов’язання під-
лягає виконанню за місцем, визначеним законом, господарським 
договором, або місцем, яке визначено змістом зобов’язання.
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Якщо місце виконання зобов’язання не встановлено, 
зобов’язання повинно бути виконано:

– за зобов’язанням про передання нерухомого майна 
(будівля, земельна ділянка тощо) місцезнаходженням цього 
майна;

– за зобов’язанням про передання товару (майна), що ви-
никає на підставі договору перевезення, – за місцем здавання 
товару (майна) перевізникові;

– за зобов’язанням про передання товару (майна), що ви-
никає на підставі інших правочинів, – за місцем виготовлення 
або зберігання товару (майна), якщо це місце було відоме кре-
диторові на момент виникнення зобов’язання;

– за грошовим зобов’язанням – за місцем проживання 
кредитора, а якщо кредитором є юридична особа, – за її міс-
цезнаходженням на момент виникнення зобов’язання. Якщо 
кредитор на момент виконання зобов’язання змінив місце 
проживання (місцезнаходження) і сповістив про це боржника, 
зобов’язання виконується за новим місцем проживання (міс-
цезнаходженням) кредитора з віднесенням на кредитора всіх 
витрат, пов’язаних із зміною місця виконання;

– за іншими зобов’язаннями – за місцезнаходженням 
постійно діючого органу управління (місцем проживання) 
зобов’язаної сторони, якщо інше не передбачено законом.

Встановлена певна специфіка виконання грошових зо-
бо в’язань. Згідно зі ст. 198 ГКУ, платежі за грошовими зобо-
в’язаннями, що виникають у господарських відносинах, здій-
с нюються у безготівковій формі або готівкою через установи 
банків, якщо інше не встановлено законом. Вони повинні бути 
виражені та підлягають оплаті у гривнях (в іноземній валю-
ті – лише у випадках, передбачених актами законодавства, та 
відповідно до встановленого ним порядку). Нарахування від-
сотків за такими зобов’язаннями застосовується у випадках, 
розмірах та порядку, визначених законом або договором.

В. К. Мамутов зазначає, що захист прав суб’єктів господарю-
вання – це введення в дію системи правових та організаційно-
технічних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації 
прав цих суб’єктів та недопущення їх порушень. Сукупність 
взаємопов’язаних правових засобів, способів і форм, за допо-
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могою яких поведінка суб’єктів господарювання, їх контраген-
тів (зокрема споживачів) та державних органів у ході їх пра-
вовідносин увідповіднюється до вимог і дозволів, що містять-
ся у нормах права, і цим забезпечується захист законних прав 
суб’єктів, формує механізм захисту. Метою захисних заходів є 
ненадання надмірних переваг певним учасникам господар-
ських відносин, а встановлення балансу інтересів держави, 
суб’єктів господарювання та споживачів. Учасник господар-
ських відносин, який порушив господарське зобов’язання або 
установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльнос-
ті, повинен відшкодувати завдані ним збитки суб’єкту, права 
або законні інтереси якого порушено46.

Господарське зобов’язання має виконувати зазвичай зобо-
в’язана особа. Проте, відповідно до ст. 194 ГКУ, виконання гос-
подарського зобов’язання може бути покладено в цілому або 
в частині на третю особу, що не є стороною в зобов’язанні. 
Водночас управнена сторона зобов’язана прийняти виконан-
ня, запропоноване третьою особою – безпосереднім виконав-
цем, якщо із закону, господарського договору або характе-
ру зобов’язання не випливає обов’язок сторони виконати 
зобов’язання особисто.

У ст. 195 ГКУ передбачено можливість делегування прав 
у господарських зобов’язаннях. Ідеться про те, що управне-
ний суб’єкт господарського зобов’язання вправі (якщо інше 
не передбачено законом) передати другій стороні, за її зго-
дою, належні йому за законом, статутом чи договором пра-
ва (з обумовленням певним строком або без такого) на одер-
жання майна від третьої особи з метою вирішення певних пи-
тань щодо управління майном або делегувати права для здій-
снення господарсько-управлінських повноважень. Передача 
(делегування) прав має бути документально оформлена ак-
том передачі, що вважається чинним із дня одержання пові-
домлення про це зобов’язаною стороною, а акт делегування 
господарсько-управлінських повноважень іншому суб’єктові – 
від дня офіційного його опублікування. Передача прав тягне 
_____________________________________________

46 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г. Л. Зна-
менський, Д. Х. Липницький, В. В. Хахулін та ін.; за заг. ред. В. К. Мамуто-
ва. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 41–42.
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обов’язок суб’єкта, який одержав у результаті такої передачі 
(делегування) додаткові повноваження, вирішувати відповід-
не до цих повноважень коло господарських питань та нести 
відповідальність за наслідки рішень, що ним приймаються. 
У господарському зобов’язанні можуть брати участь декіль-
ка управнених або кілька зобов’язаних суб’єктів. У такому ви-
падку кожний з управнених суб’єктів має право вимагати ви-
конання, а кожний із зобов’язаних суб’єктів повинен виконати 
зобов’язання відповідно до частки цього суб’єкта, визначеної 
зобов’язанням. Виконання за участю декількох зобов’язаних 
осіб може бути солідарним, якщо це передбачено законодав-
ством або договором. При такому виконанні господарських 
зобов’язань застосовуються відповідні положення ЦКУ, якщо 
інше не передбачено спеціальним законом.

Принципи реального виконання зобов’язання є фактичним 
продовженням принципу належного виконання. Цей принцип 
означає виконання зобов’язання в натурі. Вимога щодо вико-
нання господарського зобов’язання в натурі підкріплюєть-
ся положенням ч. 2 ст. 194 ГКУ. Відповідно до цієї статті, не-
належне виконання зобов’язання третьою особою не звіль-
няє сторони від обов’язку виконати зобов’язання в натурі, 
крім випадків, коли інше передбачено законом або договором, 
або управнена сторона відмовилася від прийняття виконання 
зобов’язання.

Кожна сторона господарського зобов’язання повин-
на вжи ти всіх заходів, необхідних для належного виконан-
ня нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторо-
ни та забезпечення загальногосподарського (публічного) ін-
тересу. Порушення зобов’язань є підставою для застосуван-
ня господарських санкцій, передбачених ГКУ, іншими закона-
ми або до говором. Проте застосування господарських санк-
цій до суб’єкта, який порушив зобов’язання, не звільняє його 
(суб’єкта) від обов’язку виконати зобов’язання в натурі, крім 
випадків, коли інше передба чено законом або договором, або 
управнена сторона відмовилася від прийняття виконання 
зобов’язання.

Зобов’язання має бути виконане також:
– у повному обсязі (управнена сторона має право не 

приймати виконання зобов’язання частинами, якщо інше 
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не передба чено законом, іншими нормативно-правовими 
актами або договором, або не випливає зі змісту зобов’язання 
(зобов’язання з поставки виконується певними партіями);

– вчасно (зобов’язана сторона не має права виконати 
зобо в’язання достроково, якщо інше не передбачено законом, 
іншим нормативно-правовим актом або договором, або не ви-
пливає зі змісту зобов’язання).

Одностороння відмова від виконання господарського 
зобов’язання зазвичай вважається порушенням. Проте вона 
допускається у випадках передбачених законом: у разі нена-
лежного виконання іншою стороною обов’язків (ч. 6 ст. 193 
ГКУ) зобов’язана сторона має право відмовитися від ви-
конання зобов’язання; у разі неналежного виконання дру-
гою стороною обов’язків, що є необхідною умовою виконан-
ня зобов’язання); у разі відмови від виконання або відстроч-
ки виконання з мотиву, що зобов’язання другої сторони за ін-
шим договором не було виконано належним чином (ч. 7 ст. 193 
ГКУ); управнена сторона, приймаючи виконання господар-
ського зобов’язання, на вимогу зобов’язаної сторони повинна 
видати письмове посвідчення виконання зобов’язання повніс-
тю або його частини.

Окремі автори розширюють перелік основних принци-
пів виконання зобов’язань, включаючи до них такі, як прин-
цип взаємного сприяння, принцип економічності (В. В. Луць), 
принцип загальногосподарського інтересу (В. К. Мамутов).

Виконання зобов’язань має підтверджуватися документа-
ми встановленої форми із обов’язковими реквізитами. Напри-
клад, акт приймання-передачі основних засобів, акт прийман-
ня продукції виробничо-технічного призначення і товарів на-
родного споживання за якістю, кількістю тощо.

§ 3. Способи забезпечення виконання 
господарських зобов’язань

Наявність зобов’язання, на жаль, не гарантує його належ-
ного та реального виконання, а тому потребує відповідного 
забезпечення.

Виконання господарських зобов’язань забезпе чується: 
заходами захисту прав (що передбачені законом або такі, 
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що йому не суперечать); заходами відповідальності учасників 
господарських відносин, передбаченими ст. 216 ГКУ та інши-
ми законами.

Оскільки, згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 199 ГКУ, до відносин 
щодо забезпечення виконання зобов’язань учасників госпо-
дарських відносин застосовуються відповідні положення ЦКУ, 
розглянемо їх за цивільним законодавством.

Види забезпечення зобов’язань у цьому разі умовно мож-
на поділити на зобов’язально-правові та речово-правові. До 
першого виду належать: неустойка, порука, гарантія та завда-
ток до другого – застава і притримання. Для речово-правових 
видів (способів) характерне те, що інтереси кредитора можуть 
бути забезпечені за рахунок майна, яке перебуває у заставі або 
володінні боржника.

Зобов’язально-правові способи змушують боржника вико-
нати належно зобов’язання під страхом настання негативних 
наслідків, які пов’язані із зобов’язальними вимогами.

До відносин щодо забезпечення виконання зобов’язань, 
відповідно до ч. 1 ст. 199 ГКУ, застосовуються передбачені 
статтями ЦКУ такі способи.

Неустойка (штраф, пеня) – грошова сума або інше майно, 
які боржник повинен передати кредиторові у разі порушен-
ня боржником зобов’язання (ст.ст. 549–552 ЦКУ). Різновидами 
неустойки є штраф і пеня.

Штраф – вид неустойки, що обчислюється у встановлених 
відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного 
зобов’язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 
несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен 
день прострочення виконання.

Залежно від підстав встановлення можуть бути такі види 
неустойки.

Законна неустойка встановлюється нормативним актом 
на випадок невиконання або неналежного виконання дого-
вірного зобов’язання. Ці правила є обов’язковими для сторін і 
вони не вправі відступати від указаного правила, тобто відмо-
витися від стягнення неустойки або зменшити її розмір. Нор-
мативним актом передбачаються умови, розмір, а іноді поря-
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док стягнення неустойки. Водночас сторони можуть підвищи-
ти її розмір, якщо це не заборонено законом.

Договірна неустойка встановлюється угодою сторін на ви-
падок невиконання або неналежного виконання договірного 
зобов’язання. Якщо така неустойка встановлюється в догово-
рі, це в письмовій формі повинно бути у ньому відображено.

Залежно від співвідношення права на неустойку з правом 
на відшкодування збитків вона може бути таких видів:

– залікова неустойка стягненню підлягає і неустойка, і 
збитки, але тільки в тій частині, що не покриваються сумою 
неустойки. Наприклад, якщо неустойка передбачена в сумі 
10 тис. грн, а збитки становлять 50 тис. грн, то збитки стягу-
ються в розмірі 40 тис. грн. Залікова неустойка має значення 
як загальне правило, і повинна застосовуватись у випадках, 
якщо законом або договором не передбачена неустойка іншо-
го виду;

– штрафна неустойка стягується в сумі понад суму ком-
пенсації збитків, заподіяних невиконанням або неналежним 
виконанням зобов’язань. Наприклад, якщо неустойка перед-
бачена в сумі 10 тис. грн, а збитки становлять 50 тис. грн, то 
збитки стягуються в повному розмірі плюс неустойка всього 
60 тис. грн;

– виключна неустойка обмежує відповідальність за не-
виконання або неналежне виконання зобов’язання тіль-
ки сплатою суми неустойки, виключаючи взагалі вимоги 
про відшкодування збитків (наприклад, пеня за грошовими 
зобов’язаннями відповідно до Закону України «Про відпові-
дальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» 
від 22.11.1996 р. № 543/96-ВР);

– альтернативна неустойка передбачає стягнення кре-
дитором або неустойки, або відшкодування збитків, причому 
стягнення неустойки позбавляє права на стягнення збитків і 
навпаки.

Порука – це односторонній, консенсуальний договір, за 
яким третя особа бере на себе повну або часткову відповідаль-
ність за невиконання чи неналежне виконання боржником 
його зобов’язання перед кредитором (ст.ст. 553–559 ЦКУ).

На відміну від застави, яка надає кредиторові переважне 
право перед іншими кредиторами боржника задовольнити 
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свої вимоги із вартості заставленого майна, за договором по-
руки кредитор поруч із боржником набуває в особі поручите-
ля додаткового боржника. Водночас має право на оплату по-
слуг, наданих ним боржникові.

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова 
організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефі-
ціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку 
(ст.ст. 560–569 ЦКУ).

Гарантія – це односторонній договір, за яким одна органі-
зація (гарант) зобов’язується нести майнову відповідальність 
перед кредитором за неналежне виконання зобов’язань борж-
ником.

Зобов’язання суб’єктів господарювання, які належать до 
державного сектора економіки, можуть бути забезпечені дер-
жавною гарантією у випадках та у спосіб, передбачений за-
коном. Способами забезпечення виконання господарських 
зобов’язань може бути і банківська гарантія (ст. 200 ГКУ), і за-
гальногосподарські (публічні) гарантії (ст. 201 ГКУ).

Гарантія є специфічним засобом забезпечення виконан-
ня господарських зобов’язань шляхом письмового підтвер-
дження (гарантійного листа) банком, іншою кредитною уста-
новою, страховою організацією (банківська гарантія) про за-
доволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошо-
вої суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя 
особа (зобов’язана сторона) не виконає вказане у ньому пев-
не зобов’язання, або настануть інші умови, передбачені у від-
повідному підтвердженні. Зобов’язання за банківською гаран-
тією виконується лише на письмову вимогу управненої сторо-
ни. Водночас гарант має право висунути управненій стороні 
лише ті претензії, висунення яких допускається гарантійним 
листом. Зобов’язана сторона не має права висунути гаранту 
заперечення, які вона могла б висунути управненій стороні, 
якщо її договір із гарантом не містить зобов’язання гаранта 
внести до гарантійного листа застереження щодо висунення 
таких заперечень.

Гарантом за зобов’язаннями державних замовників є, 
згідно із ч. 2 ст. 183 ГКУ, держава в особі Кабінету Міністрів 
Украї ни.
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До відносин банківської гарантії в частині, не врегульова-
ній ГКУ, застосовуються відповідні положення ЦКУ (ст.ст. 560–
569).

Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання 
зобов’язань застосовуються з метою нейтралізації несприят-
ливих наслідків від економічних злочинів. Законом може бути 
передбачено обов’язок комерційних банків, страховиків, АТ та 
інших суб’єктів господарювання, які залучають кошти або цін-
ні папери громадян і юридичних осіб, передавати частину сво-
їх коштів для формування єдиного страхового фонду публіч-
ної застави. Так, у Законі України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. № 4452-VI встановле-
но правові, фінансові та організаційні засади функціонування 
системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), по-
рядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також 
регулюються відносини між Фондом, банками, Національним 
банком України, визначаються повноваження та функції Фон-
ду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і лікві-
дації банків.

Способом забезпечення виконання зобов’язання є завда-
ток. Відповідно до ст. 570 ЦКУ, – це грошова сума, що видаєть-
ся однією зі сторін у рахунок належних із неї за договором пла-
тежів іншій стороні як доказ укладення договору і забезпечен-
ня його виконання. Завдаток необхідно відрізняти від авансу. 
Аванс – це також визначена грошова сума або цінності, які по-
купець чи замовник передають продавцю чи виконавцю ро-
біт в рахунок майбутніх платежів за передане майно, викона-
ну роботу чи надані послуги. Проте аванс не є способом забез-
печення виконання зобов’язання. Якщо сторона, що одержала 
аванс, не виконала своїх зобов’язань, інша сторона має право 
вимагати лише повернення авансу, а не сплати його подвійної 
суми. Відповідно до ч. 2 ст. 570 ЦКУ, якщо не буде встановлено, 
що сума сплачена в рахунок належних з боржника платежів є 
завдатком, вона вважається авансом.

За способом забезпечення виконання зобов’язання 
заста вою – кредитор (заставодержатель) має право у разі 
невико нання боржником (заставодавцем) зобов’язання, 



392

забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок 
заставленого майна переважно перед іншими кредиторами 
цього боржника, якщо інше не встановлено законом.

Основні положення застави як способу забезпечення ви-
конання зобов’язання викладені у ст.ст. 572–593 ЦКУ.

Залежно від виду майна, яке може бути предметом заста-
ви, розрізняють такі види застави: іпотека, заклад, застава то-
варів в обороті або переробці, застава цінних паперів та заста-
ва майнових прав.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про іпотеку» від 
05.06.2003 р. № 898-IV, іпотека – це вид забезпечення вико-
нання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у во-
лодінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодер-
жатель має право в разі невиконання боржником забезпече-
ного іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх ви-
мог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими 
кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим 
Законом.

Способом забезпечення виконання зобов’язання є заклад. 
Закладом є застава рухомого майна, при якій майно, що ста-
новить предмет застави, передається заставником у володін-
ня заставоутримувача. За угодою заставодержателя із заставо-
давцем предмет застави, згідно зі ст. 44 Закону України «Про 
заставу» від 02.10.1992 р. № 2654-XII, може бути залишено у 
заставодавця під замком заставодержателя (тверда застава). 
Індивідуально визначена річ може бути залишена у заставо-
давця з накладенням знаків, які засвідчують заставу.

Способом забезпечення виконання зобов’язання, відпо-
відно до ст. 594 ЦКУ, є також притримання. Кредитор, який 
правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові 
або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у строк 
зобов’язання щодо оплати цієї речі або відшкодування креди-
торові пов’язаних з нею витрат та інших збитків має право 
притримати її у себе до виконання боржником зобов’язання. 
Кредитор, який притримує річ, може задовільнити вимоги за 
рахунок її реалізації.
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§ 4. Поняття та підстави припинення 
господарських зобов’язань

Припинення зобов’язання – це погашення прав та обо-
в’язків сторін, що становлять його зміст.

Основною підставою припинення зобов’язання є його ви-
конання.

Виконання зобов’язання – це вчинення боржником тих дій, 
які встановлені договором, чи законом, тобто передати річ, 
виконати роботу, надати послуги, відшкодувати шкоду тощо.

Господарське зобов’язання припиняється за таких підстав:
– виконанням, проведеним належним чином (чч. 1–2 

ст. 203 ГКУ), якщо умови зобов’язання виконані належним чи-
ном і виконання прийнято управненою стороною;

– зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або стра-
хового зобов’язання (чч. 3–5 ст. 203 ГКУ). Для зарахування до-
статньо заяви однієї сторони зобов’язання, проте не допуска-
ється зарахування вимог, щодо яких за заявою другої сторони 
належить застосувати строк позовної давності і строк цей ми-
нув, а також в інших випадках, передбачених законом;

– у разі поєднання управненої та зобов’язаної сторін в 
одній особі (ч. 2 ст. 204 ГКУ);

– за згодою сторін (зокрема угодою про заміну одного 
зобов’язання іншим між тими самими сторонами, якщо така 
заміна не суперечить обов’язковому акту, на підставі якого ви-
никло попереднє зобов’язання (ч. 1 ст. 204 ГКУ);

– у разі його розірвання або визнання недійсним за рі-
шенням суду (ст.ст. 206–207 ГКУ);

– через неможливість виконання у разі виникнення об-
ставин, за які жодна з його сторін не відповідає (зокрема лікві-
дація суб’єкта без правонаступництва визнання його банкру-
том тощо). Водночас зобов’язана сторона з метою запобіган-
ня невигідним для сторін майновим та іншим наслідкам, по-
винна негайно повідомити про це управнену сторону, яка має 
вжити необхідних заходів щодо зменшення зазначених на-
слідків. Таке повідомлення не звільняє зобов’язану сторону 
від відповідальності за невиконання зобов’язання відповідно 
до вимог закону (ст. 205 ГКУ);
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– у разі ліквідації суб’єкта господарювання, якщо не до-
пускається правонаступництво за цим зобов’язанням. Так 
само підставою припинення зобов’язання суб’єкта господарю-
вання – банкрута є його ліквідація;

– в інших випадках, передбачених іншими законами.
До відносин щодо припинення господарських зобов’язань 

застосовуються відповідні положення ЦКУ з урахуванням осо-
бливостей, передбачених ГКУ.

Так, згідно із ч. 1 ст. 206 ГКУ, господарське зобов’язання 
може бути розірвано сторонами відповідно до правил, вста-
новлених щодо зміни та розірвання господарських договорів, 
тобто за домовленістю сторін або за рішенням суду. Проте дер-
жавний контракт підлягає розірванню у разі зміни або скасу-
вання державного замовлення, яким передбачено припинен-
ня дії контракту, з моменту, коли про це стало відомо сторонам 
зобов’язання. Наслідки розірвання державного контракту для 
його сторін визначаються відповідно до закону.

Господарське зобов’язання на вимогу однієї зі сторін або 
відповідного органу державної влади може бути визнано су-
дом недійсним повністю або якщо воно, відповідно до ч. 1 
ст. 207 ГКУ, не відповідає вимогам закону або вчинено з ме-
тою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспіль-
ства, або укладено учасниками господарських відносин із по-
рушенням хоча б одним із них господарської компетенції (спе-
ціальної правосуб’єктності). Недійсною може бути визнано та-
кож нікчемну умову господарського зобов’язання, яка само-
стійно або в поєднанні з іншими умовами зобов’язання пору-
шує права та законні інтереси другої сторони або третіх осіб. 
Нікчемними визнаються, зокрема, такі умови типових дого-
ворів і договорів приєднання, які: виключають або обмеж-
ують відповідальність виробника продукції, виконавця ро-
біт (послуг) або взагалі не покладають на зобов’язану сторо-
ну певних обов’язків; допускають односторонню відмову від 
зобов’язання з боку виконавця або односторонню зміну вико-
навцем його умов; вимагають від одержувача товару (послу-
ги) сплати непропорційно великого розміру санкцій у разі від-
мови його від договору і не встановлюють аналогічної санкції 
для виконавця.
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Визнання господарського зобов’язання недійсним тягне 
наслідки, відповідно до ч. 3 ст. 207, ст. 208 ГКУ, а саме:

– припинення зобов’язання повністю або в частині з дня 
набрання законної сили відповідним рішенням суду. Якщо за 
змістом зобов’язання воно може бути припинено лише на май-
бутнє, таке зобов’язання визнається недісним і припиняється 
на майбутнє;

– вилучення в доход держави за рішенням суду майна 
(коштів), одержаного сторонами за зобов’язанням у разі ви-
знання його недійсним як такого, що суперечить інтересам 
держави і суспільства; водночас за наявності наміру вчинен-
ня зобов’язання з незаконною метою, вилученню підлягає все 
майно, одержане сторонами за зобов’язанням; у разі наявності 
наміру лише в однієї із сторін усе одержане нею повинно бути 
повернено другій стороні, а одержане останньою або належ-
не їй на відшкодування виконаного стягується за рішенням 
суду в доход держави; у разі виконання такого зобов’язання 
од нією стороною з другої сторони стягується в доход держави 
все одержане нею, а також все належне з неї першій стороні на 
відшкодування одержаного;

– двостороння реституція – у разі визнання недійсним 
зобов’язання з інших підстав: кожна із сторін зобов’язана 
повернути другій стороні все одержане за зобов’язанням, а 
за неможливості повернути одержане в натурі відшкодува-
ти його вартість грошима, якщо інші наслідки недійсності 
зобов’язання не передбачені законом.

Зобов’язання припиняється також взаємним зарахуван-
ням, зустрічної вимоги, що припиняє зустрічні зобов’язання, 
якщо вони рівнозначні за сумою. Для цього достатньо заяви 
однієї із сторін.

До підстав припинення зобов’язань належать: новація, 
прощення боргу і відступне.

Новація зобов’язання (оновлення зобов’язання) – це до-
мовленість сторін щодо заміни первинного зобов’язання, 
яке було між кредитором і боржником, іншим. Водночас нове 
зобов’язання має новий предмет або новий спосіб виконання.

Прощення боргу – це відмова кредитора від своїх вимог. Од-
нак прощення боргу можливе лише за умови, якщо звіль нення 



396

кредитором боржника від виконання зобов’язання не пору-
шує права третіх осіб щодо майна кредитора, не є способом 
ухилення від сплати податків і відрахувань у соціальні фонди.

За згодою сторін зобов’язання може бути припинено на-
данням замість предмета виконання зобов’язання відступно-
го (передача майна, цінних паперів, сплата грошей, виконання 
робіт тощо). Розмір і порядок надання відступного встановлю-
ють безпосередньо сторони.

Зазначені підстави припинення зобов’язань є лише за во-
лею і згодою сторін.

Незалежно від волі сторін припиняються зобов’язання вна-
слідок таких обставин: неможливість виконання зобов’язання; 
поєднання в одній особі боржника та кредитора; смерть борж-
ника чи кредитора, якщо зобов’язання пов’язано з їх особою; 
ліквідація юридичної особи (кредитора чи боржника).

Неможливість виконання зобов’язання, згідно з ч. 2 ст. 205 
ГКУ, може стати підставою припинення зобов’язання, якщо її 
настання зумовлено обставинами, за які боржник не відпові-
дає і які виключають відповідальність боржника, наприклад 
форс-мажорні обставини.

Смерть особи фізичної особи-підприємця може бути підста-
вою припинення зобов’язання, лише коли права й обов’язки 
нерозривно пов’язані з особою боржника чи кредитора і не-
ма спадкоємця, який із прийняттям спадщини взяв на себе 
обов’язок виконати зобов’язання померлого.

Ліквідація суб’єкта господарювання (кредитора чи борж-
ника) є підставою для припинення зобов’язання, оскільки, на 
відміну від реорганізації, коли створений суб’єкт є правона-
ступником за зобов’язаннями, а при ліквідації правонаступ-
ниц тва немає.

Контрольні питання
1. У чому зміст поняття господарське зобов’язання?
2. Назвіть підстави виникнення господарських зобов’язань?
3. Вкажіть відмінність господарсько-правових і цивільно-

правових зобов’язань.
4. Які Ви знаєте види господарських зобов’язань?
5. У чому полягають соціально-комунальні зобов’язання?
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6. Назвіть зміст публічних зобов’язань.
7. Які особливості принципів виконання господарських 

зобов’язань?
8. Перелічіть і поясніть способи забезпечення виконання гос-

подарських зобов’язань.
9. Вкажіть та розгляньте підстави припинення господарського 

зобов’язання.
10. Назвіть підстави припинення господарських зобов’язань.

Ситуаційне завдання. Акціонер приватного АТ В. Л. Доренко 
подарував належні йому акції, сумарна номінальна вартість яких ста-
новить 30% статутного фонду товариства, рідному братові І. Л. До-
ренку приватне АТ подало позов до суду про визнання угоди недійс-
ною, стверджуючи, що договір дарування був удаваною угодою, яка 
прикривала договір купівлі-продажу: В. Л. Доренко свого часу вклав 
усі свої заощадження в акції і навіть продав автомобіль, аби оплати-
ти акції додаткової емісії. Після укладення так званого договору да-
рування акцій у колишнього акціонера приватного АТ (В. Л. Дорен-
ко) з’явився дорогий автомобіль іноземного виробництва, він уклав 
з будівельною компанією договір на будівництво заміського коте-
джу. Крім того, брат колишнього акціонера – І. Л. Доренко обіймав 
посаду генерального директора ПАТ, який був конкурентом приват-
ного АТ на одному товарному ринку. В результаті зосередження у 
його руках значного пакету акцій підприємства-конкурента досяга-
лася економічна концентрація, що потребувала попереднього дозво-
лу антимонопольних органів, проте жоден із братів не звертався за 
отриманням такого дозволу. 

Чи є у В. Л. Доренка зобов’язання перед приватним АТ і його 
акціонерами? Якщо так, то назвіть підстави виникнення та-
ких зобов’язань. Дайте оцінку положенням ч. 3 ст. 81 ГКУ з погля-
ду зобов’язань акціонера приватного АТ щодо відчуження належних 
йому акцій. Що є підставами (юридичними та фактичними) для ви-
никнення зобов’язання І. Л. Доренка перед антимонопольними орга-
нами щодо отримання згоди на економічну концентрацію? Якщо до-
говір дарування буде визнаний судом недійсним, то які дії зобов’язані 
будуть вчинити брати Доренко.
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Р о з д і л   10
ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР

§ 1. Поняття, ознаки та функції 
господарського договору

Господарський договір в умовах ринкової економіки є 
основним засобом організації відносин між суб’єктами госпо-
дарювання, а також важливим засобом правової організації 
господарського життя суспільства загалом. Він є однією із най-
поширеніших підстав виникнення договірних господарських 
зобов’язань і як гнучкий правовий регулятор дає змогу вра-
ховувати специфіку окремого господарського зв’язку та узго-
джувати його із загальнонормативним режимом правового 
регулювання господарських відносин.

Об’єктивна необхідність господарського договору зумов-
лена господарським інтересом. Суб’єкти господарської діяль-
ності мають право й утворюють певні норми та правила від-
носин. В Римському праві, наприклад, вживається поняття 
«закон договору», за принципом: договір робить право (лат.: 
convetio facit legem). У ст. 1134 французького Цивільного ко-
дексу Наполеона (1804 р.) передбачено, що договір має «силу 
закону сторонам».

Нещодавно в науковій юридичній літературі України тео-
ретичні питання господарського договору стали предметом 
комплексного, цілісного вивчення. Розробка доктринально-
го поняття господарського договору як універсального засо-
бу саморегуляції господарських відносин, а також використан-
ня теоретичних надбань найбільш повно відображена О. А. Бе-
ляневич у монографії «Господарське договірне право України 
(теоретичні аспекти)»47.

_____________________________________________

47 Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): моногра-
фія / О. А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 c.
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Водночас в умовах ринкового конкурентного середовища, 
яке сформувалося в Україні, набуло поширення укладення гос-
подарських договорів на біржах, аукціонах, конкурсах, але ці 
питання висвітлено не достатньо.

Термін «господарський договір» широко використовується 
в юридичній літературі та в господарській практиці, звичай-
но, на основі його порівняння з цивільно-правовим догово-
ром. Ці поняття співвідносяться як загальне й особливе. Зау-
важимо, що чинне господарське законодавство не містить ви-
значення господарського договору, хоча в ГКУ йому присвяче-
но розділ 20 «Господарські договори» (ст.ст. 179–188) На під-
ставі аналізу правовідносин у господарській діяльності, зміс-
ту й особливостей господарських договорів, визначених у ГКУ, 
маємо змогу сформувати поняття господарського договору за 
його ознаками. Видами ознак є: за суб’єктним складом сторо-
ни в господарському договорі є суб’єктами господарювання; 
спрямованістю забезпечення господарської діяльності учас-
ників договірних відносин; зв’язок із плановим процесом у 
господарській діяльності (з передбаченням виробничих по-
казників); поєднання майнових (виготовлення продукції) та 
організаційних елементів (визначення порядку виробництва, 
приймання виконання тощо); обмеження договірної свободи і 
можливість відступу від рівності сторін (державні контракти, 
закупівля продукції і товарів за державні кошти та ін.).

Головна особливість господарського договору полягає в 
особливому суб’єктному складі та обмеженні договірної сво-
боди. Суб’єктний склад господарського договору можна ви-
значити так: сторонами (стороною) в господарському до-
говорі можуть бути господарські організації з правами юри-
дичної особи; відособлені підрозділи господарських організа-
цій у межах компетенції, що надана їм цими організаціями; ін-
дивідуальні підприємці (із статусом, і без статусу юридичної 
особи); негосподарські організації-юридичні особи при здій-
сненні ними господарської діяльності, необхідної для досяг-
нення мети, передбаченої їх установчими документами; орга-
ни господарського управління-власники та (або) уповноваже-
ні ними органи, які здійснюють у межах їх компетенції управ-
ління майном створених (придбаних) ними або підвідомчих їм 
господарських організацій.
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Узагальнивши наведене, зазначимо, що господарський 
до говір – це засноване на домовленості сторін і зафіксова-
не у встановленій законом формі зобов’язальне правовід-
ношення між суб’єктами господарювання та/або суб’єктами 
організаційно-правових повноважень, змістом якого є взаєм-
ні права й обов’язки сторін у сфері господарської діяльності 
з урахуванням загальногосподарських (публічних) інтересів.

Своєрідність господарського договору як зобов’язаль ного 
правовідношення зумовлена природою господарських зв’яз-
ків і виявляється в спрямованості господарського договору на 
обслуговування господарської діяльності та в поєднанні май-
нових і організаційних елементів у його змісті. Держава, вико-
нуючи економічну функцію та забезпечуючи соціальну спря-
мованість економіки, вправі регулювати договірну свободу 
суб’єктів господарських правовідносин на досягнення тако-
го економічного суспільного порядку, який забезпечить кож-
ному члену суспільства належні умови існування і лише піс-
ля цього максимально допустиму індивідуальну свободу. Тому 
господарські договори опосередковують не тільки господар-
ські зв’язки, які формуються між суб’єктами господарюван-
ня, а й ті, що формуються між ними й органами державного 
регулювання та місцевого самоврядування. Вони, наприклад, 
укладаються з приводу виконання програм і планів економіч-
ного, науково-технічного, соціального розвитку держави та 
регіонів, а також внутрішньогосподарських планів.

Правове регулювання господарських договірних зв’язків 
в Україні здійснюється тією чи іншою мірою трьома гілками 
влади так:

– прийняттям Верховною Радою України найважливіших 
нормативних актів, що регулюють господарську діяльність;

– виданням органами виконавчої влади, насамперед Ка-
бінетом Міністрів України та центральними органами вико-
навчої влади, підзаконних нормативних актів, що регулюють 
договірні зв’язки, які виникають у процесі здійснення госпо-
дарської діяльності;

– за допомогою діяльності особливого юрисдикційного 
органу – господарського суду, який не тільки судить про право, 
але й сприяє стабільності та стійкості господарських договір-
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них зв’язків. Водночас ідея нормативного регулювання дого-
вірних господарських відносин не суперечить основам функ-
ціонування соціально орієнтованої ринкової економіки.

Правовий режим господарських договорів об’єктивно зу-
мовлений особливою природою господарських зв’язків, яка 
потребує спеціального регулювання з метою підтримання 
необхідного балансу між інтересами окремих суб’єктів гос-
подарювання, їх об’єднань та інтересами суспільства зага-
лом. Урахування в господарському договорі інтересів інших, 
окрім його сторін, осіб (споживачів, суспільства в цілому) до-
сягається шляхом введення в договірні відносини елементів 
імперативності, які можуть мати і побічний характер (вста-
новлення розмірів податків, рівня цін і тарифів, закріплення 
загальних принципів укладання договорів, установлення від-
повідальності за зловживання монопольним становищем на 
ринку та ін.), і пряму дію (зокрема, коли однією з сторін у до-
говорі є державний орган).

Імперативність регулювання договірних зв’язків є різно-
аспектною й зумовлюється завданнями, що повинна викона-
ти держава в галузі управління господарською діяльністю, на-
самперед захистом прав і законних інтересів суб’єктів господа-
рювання, захистом публічних інтересів та забезпеченням сус-
пільного господарського правопорядку в країні.

Водночас конкурентне ринкове середовище потребує на-
дання сторонам договору свободи господарської діяльнос-
ті, яка реалізується через систему загальних дозволів у пра-
ві. Суб’єкти господарювання можуть реалізовувати правові 
дозволи за власною ініціативою у власних та суспільно при-
йнятних цілях. Така реалізація здійснюється шляхом самостій-
ного формування учасниками господарського обороту своїх 
суб’єктивних прав та обов’язків, що кореспондують їм із ме-
тою забезпечення суспільних інтересів.

Як спеціальна правова категорія, зазначає В. С. Щербина, 
господарський договір має такі особливі ознаки.

По-перше, господарське законодавство регулює цей дого-
вір як таку угоду, яка має визначену економічну та право-
ву мету. Господарський договір завжди укладається з госпо-
дарсь кою (комерційною) метою для досягнення необхідних 
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господарсь ких і комерційних результатів. Це виробництво і 
реалізація за плату продукції, виконання робіт і оплата їхніх 
результатів, надання платних послуг. Звідси господарські до-
говори – це зазвичай майнові договори, що обслуговують без-
посередньо виробництво та господарський (комерційний) 
обіг. За критерієм мети господарські договори відмежовують-
ся від інших договорів суб’єктів господарювання, які не обслу-
говують виробництво та обіг і є допоміжними.

По-друге, стосовно господарських договорів діють окре-
мі правила щодо підстав їх укладання та змісту господарських 
договірних зобов’язань. Законодавством про господарські до-
говори встановлено, що ті з них, які спрямовані на забезпечен-
ня пріоритетних потреб України в продукції, роботах та послу-
гах, укладаються на підставі відповідних державних замов-
лень. Юридичною особливістю в такому разі є те, що зміст гос-
подарського договору, який укладається на підставі держав-
ного замовлення (державний контракт), повинен відповідати 
цьому замовленню ч. 5 ст. 179 ГКУ. В теорії права такі договори 
визначаються як плановані.

Однак не всі господарські договори укладаються на під-
ставі державного замовлення. Отже, ця ознака господарсько-
го договору не є абсолютною.

Зміст господарських договорів, які укладаються без дер-
жавного замовлення, має відповідати господарським намі-
рам і юридично вираженій згоді сторін. У теорії такі догово-
ри називаються регульованими, тобто такими, що регулюють-
ся сторонами.

По-третє, закон обмежує коло суб’єктів, які можуть бути 
суб’єктами господарських договорів (про цю ознаку йшлося під 
час розгляду суб’єктного складу господарських зобов’язань)48.

Значення господарських договорів розкривається через їх 
функції, в яких виявляються їх регулятивні властивості, зав-
дяки котрим регулюються відповідні господарські правовід-
носини.

_____________________________________________

48 Господарське право: підручник / В. С. Щербина. – 5-те вид., переробл. і до-
пов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – С. 281–282.
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Функціями господарського договору, які він забезпечує у 
сфері господарювання, виходячи з їх кваліфікації різними ав-
торами, є:

– регулятивна, яка означає, що господарський договір 
регулює відносини між сторонами на підставі закону, але з 
урахуванням специфіки конкретного господарського зв’язку 
(щодо порядку та строків виконання договірних зобов’язань, 
кількісних та якісних характеристик предмета договору 
тощо), запов нюючи прогалини закону (наприклад, встанов-
ленням конкретного розміру санкцій за порушення умов до-
говору, якщо такі санкції не передбачені законом). Регулятив-
на дія господарського договору зумовлена двома чинника-
ми: а) господарський договір є індивідуальним правовим ак-
том, що забезпечує юридичне оформлення складних і різнома-
нітних господарських зв’язків; б) складність і різноманітність 
цих зв’язків вимагає належного пристосування до загальних 
вказівок закону, до змісту і середовища функціонування пев-
ного господарського зв’язку, характеру конкретної господар-
ської операції, економічних інтересів і технічних можливостей 
сторін, їх фінансового становища, перспектив розвитку;

– інформаційна виявляється сформульованим господар-
ським договором, що містить певну інформацію про наявні то-
вари, послуги і роботи, які пропонуються, а також про права та 
обов’язки сторін, яка в разі спору може бути врахована юрис-
дикційним органом для правильної кваліфікації відносин сто-
рін і прийняття законного та обґрунтованого рішення з цього 
спору;

– координаційна полягає у тому, що сторони господар-
ського договору формують умови цього договору шляхом по-
годження між учасниками договірних відносин умов догово-
ру. Оскільки інтереси сторін господарського зв’язку переваж-
но не збігаються, а задовольнити свої потреби кожна з них 
може, лише співпрацюючи з контрагентом, сторони на стадії 
укладання договору змушені так скоординувати свої потреби і 
можливості, інтереси і передбачення, щоб шляхом компромісу 
сформувати обопільно прийнятну правову модель відповідно-
го господарського зв’язку. На стадії виконання договору сто-
рони координують свою діяльність відповідно до його умов;
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– планування, яка означає, що, плануючи свою діяль-
ність, суб’єкт господарювання передусім орієнтується на по-
пит щодо результатів своєї діяльності (продукції, робіт, по-
слуг). Найнадійнішу інформацію у цьому плані дають укладе-
ні суб’єктом господарські договори. Узагальнюючи інформа-
цію стосовно всіх укладених договорів, суб’єкт господарюван-
ня закладає відповідні показники у свої виробничі програми. 
Основу планів становлять державні замовлення та договори, 
укладені із споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг 
і постачальниками матеріально-технічних ресурсів;

– контрольна полягає в тому, що за допомогою госпо-
дарського договору здійснюється контроль за ефективністю 
діяльності суб’єктів господарювання. Якщо суб’єкт господарю-
вання уклав договір на збут (продукції, робіт, послуг), який су-
купно забезпечує повне або майже повне завантаження устат-
кування та зайнятості трудового колективу, це свідчить, що 
його діяльність потрібна суспільству. Якщо укладеними дого-
ворами покривається незначна частина виробничого потен-
ціалу суб’єкта, це свідчить, що результати його діяльності не 
мають достатнього попиту, а ця діяльність суспільству не по-
трібна, тобто є неефективною. Такий суб’єкт господарювання 
для продовження функціонування має вжити активних захо-
дів щодо вдосконалення діяльності (обновити асортимент, по-
ліпшити якість, зменшити ціну продукції, робіт, послуг; зміни-
ти виробничий профіль, якщо це можливо та доцільно);

– охоронна (захисна) полягає у тому, що наявність дого-
вору в передбаченій законом формі, зафіксовані в ньому права 
й обов’язки сторін, а також санкції за невиконання (неналеж-
не виконання) останніх дають змогу використати механізм за-
хисту прав та законних інтересів сторін у разі порушення од-
нією з них своїх договірних зобов’язань, зокрема вжити захо-
дів оперативного впливу.

Можна також назвати функцію забезпечення державного 
інтересу. Вона сформована відповідно до централізованого 
планування державних потреб. У формі держзамовлень пла-
нується: виробництво дефіцитної продукції; заходи щодо роз-
витку пріоритетних галузей народного господарства; вико-
нання міждержавних економічних угод; експортно-імпортна 



405

діяль ність; вирішення соціальних проблем тощо. Державне за-
мовлення реалізується шляхом укладання господарських до-
говорів (державних контрактів) між його виконавцями та спо-
живачами продукції, послуг, замовниками робіт. Тобто госпо-
дарський договір у цьому разі є функціональним правовим за-
собом реалізації державного замовлення. У ч. 4 ст. 83 ГКУ вста-
новлено недопустимість ухилення від укладення договору за 
державним замовленням.

Згідно з положеннями ст. 67 ГКУ, відносини підприємств 
з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх 
сферах господарської діяльності здійснюються на основі до-
говорів, а звідти випливає функція опосередкування відносин 
між суб’єктами господарювання.

Специфічне правове регулювання господарських догово-
рів має виходити не з того, є суб’єкти господарювання у від-
носинах диспозитивності чи підпорядкування, а з того, на до-
сягнення якої мети спрямовані їх дії. Цією метою є певний сус-
пільно корисний результат господарювання, тобто задоволен-
ня потреб усього суспільства в певних матеріальних і немате-
ріальних благах. Це, своєю чергою, зумовлює необхідність за-
стосування публічно-правових регуляторів господарської 
діяль ності.

§ 2. Зміст господарського договору
Зміст господарського договору полягає в поєднанні двох 

ознак: економічної й юридичної.
Економічна ознака в цьому разі означає, що господарський 

договір завжди має матеріальний зміст, забезпечує виробничі 
потреби суб’єктів господарювання й юридичну ознаку – коли 
господарські виробничі зв’язки опосередковуються догово-
ром і набувають форми договірного правовідношення, яке на-
дає їм визначеності та стабільності. Вони характеризуються 
поєднанням майнових і організаційних елементів. Наприклад, 
відносини з організації забезпечення устаткування виробни-
цтва на лізингових умовах. Спершу утворюється НАК «Укр-
агролізинг», яка на підставі агентської угоди з Мініс терством 
аграрної політики та продовольства одержує бюджетні кошти, 
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за рахунок яких придбаває основні фонди з подальшою пере-
дачею їх у користування на умовах договору фінансового лі-
зингу.

За юридичною ознакою зміст договору є спільним юридич-
ним актом сторін, що становить: по-перше, домовленість щодо 
умов, з яких вони дійшли згоди і, по-друге, ті умови, які прийма-
ються ними як обов’язкові на основі чинного законодавства. 
Тобто зміст договору – це ті умови, на яких укладений дого-
вір. Оскільки договір є підставою виникнення господарсько-
правового зобов’язання, то зміст цього зобов’язання розкри-
вається через права й обов’язки його учасників, визначені 
умовами договору.

Загальні умови щодо змісту господарських договорів, 
відповідно до ч. 4 ст. 179 ГКУ, сторони можуть визначити на 
основі:

– вільного волевиявлення, коли сторони мають право 
продовжувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не 
суперечать законодавству. Так, відповідно до ч. 2 ст. 67 ГКУ, 
підприємства вільні у виборі предмета договору, визначені 
зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не 
суперечать законодавству України;

– примірного договору, рекомендованого органом управ-
ління суб’єктам господарювання для використання при укла-
денні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною 
згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним дого-
вором, або доповнювати його зміст;

– типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України, чи у випадках, передбачених Законом, іншим органом 
державної влади, коли сторони не можуть відступати від зміс-
ту типового договору, але мають право конкретизувати його 
умови;

– договору приєднання, запропонованого однією сторо-
ною для інших можливих суб’єктів, коли ці суб’єкти у разі всту-
пу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту.

Законодавством також можуть бути передбачені обов’яз-
кові істотні умови договорів щодо забезпечення суб’єк тами 
господарювання споживачів електроенергією, зв’яз ком, по-
слугами залізничного й інших видів транспорту, а також обо-
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в’язковість укладання договорів із усіма споживачами їхньої 
продукції (послуг).

Істотними умовами окремих господарських договорів є 
ті, які становлять його зміст, а саме:

  визнані такими законом. Наприклад, відповідно до 
ст. 10 Закону України «Про оренду державного та комунально-
го майна» від 10.04.1992 р. № 2269-XII, істотними умовами до-
говору оренди є об’єкт оренди (склад і вартість майна), строк 
дії договору, орендна плата з урахуванням її індексації, поря-
док використання амортизаційних відрахувань, відновлення 
орендованого майна та умови його повернення, виконання 
зобов’язань, відповідальність сторін;

– необхідні для договорів цього виду, наприклад, при по-
ставці склотари;

– умови про упаковку товару в договорі купівлі-продажу 
стають після вимоги істотними, і якщо продавець відмовля-
ється упакувати, то договір вважається неукладеним;

– умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна 
бути досягнута згода (місце виконання, умови оплати, поря-
док відвантаження тощо).

Істотні умови будь-яких господарських договорів, без 
яких неможливі договірні відносини. Так, відповідно до ч. 3 
ст. 180 ГКУ, при укладенні господарського договору сторони 
зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк 
дії договору.

Умови про предмет у господарському договорі повинні ви-
значати найменування (номенклатуру, асортимент) та кіль-
кість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Ви-
моги щодо якості предмета договору відзначаються відповід-
но до обов’язкових для сторін нормативних документів, тех-
нічного регулювання (ст. 15 ГКУ), а у разі їх відсутності – в до-
говірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують за-
хист інтересів кінцевих споживачів товарів та послуг.

Ціна у господарському договорі визначається ст.ст. 189–
192 ГКУ, іншими законами та актами Кабінету Міністрів Украї-
ни. Вона може бути: вільною, державною, фіксованою, регу-
льованою та договірною. За згодою сторін у господарсько-
му договорі може бути передбачено доплати до встановленої 
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ціни за продукцію (роботи, послуги) вищої якості або вико-
нання робіт у скорочені строки порівняно з нормативними. У 
разі визнан ня погодженої сторонами в договорі ціни такої, що 
порушує вимоги антимонопольного конкурентного законо-
давства, антимонопольний орган має право вимагати від сто-
рін зміни умов договору щодо ціни.

Строком дії господарського договору, згідно з ч. 7 ст. 180  ГКУ, 
є час, упродовж якого існують господарські зобов’язання сто-
рін, що виникли на основі цього договору. На зобов’язання, що 
виникли у сторін до укладання ними господарського догово-
ру, не поширюються умови укладеного договору, якщо догово-
ром не передбачено інше. Закінчення строку дії господарсько-
го договору не звільняє сторони від відповідальності за його 
порушення, що мало місце під час дії договору.

Окрім загальних, істотних і обов’язкових, за ознакою впли-
ву на юридичну силу і зміст договору, визначаються ще зви-
чайні та випадкові умови. Звичайними є такі умови господар-
ського договору, які є характерними для певного його виду, 
але відсутність яких не впливає на юридичну силу договору. 
До випадкових слід віднести ті умови господарського догово-
ру, які виражають специфіку договірного зв’язку між його сто-
ронами, але не впливають на юридичну силу договору (напри-
клад, умови про забезпечення працівників підрядника тран-
спортом, харчуванням на час виконання робіт за договором 
тощо).

Зміст господарського договору також виражається через 
форму, яка встановлена ГКУ. Відповідно ч. 1 ст. 181 ГКУ, госпо-
дарський договір за загальним правилом викладається у фор-
мі єдиного документа, підписаного сторонами, тобто у пись-
мовій формі (повна письмова форма). Крім повної письмової 
форми допускається укладення господарського договору в 
спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, фактогра-
фами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також підтвер-
дження прийняття до виконання замовлення, якщо законом 
не встановлені спеціальні вимоги до форми та порядку укла-
дення певного виду договорів. Так, не допускається у спроще-
ний спосіб укладення організаційно-господарських догово-
рів (ст. 186 ГКУ). Відповідно до ст. 207 ЦКУ і Закону України 
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«Про електронні документи та електронний документо обіг» 
від 22.05.2003 р. № 851-IV, договір укладається за допомо-
гою телетайпного, електронного або іншого технічного за-
собу зв’язку. При їх вчиненні використовується електронно-
числовий підпис за правилами Закону України «Про електро-
нний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV. На таких 
договорах відбиток печатки не ставиться.

§ 3. Класифікація господарських договорів
Класифікація господарських договорів виражає їх систе-

му залежно від підстави їх виникнення у ролі і встановленні 
господарських зв’язків, порядку укладання, становища сто-
рін, тривалості застосування у сфері господарської діяльнос-
ті тощо. Вони класифікуються за ознаками цивільно-правових 
договорів із урахуванням особливостей, передбачених госпо-
дарським законодавством, тому їх поділ можна проводити за 
різними критеріями.

За суб’єктним складом: двосторонні (поставка продукції, 
купівля-продаж); багатосторонні договори (договір лізингу, 
перевезення вантажу).

Залежно від розподілу прав і обов’язків: односторонньо-
зобов’язувальні (тільки одна сторона зобов’язана вчинити 
певні дії на користь іншої, а остання має лише права – дого-
вір позики); двосторонньо-зобов’язувальні (обидві сторони 
пов’язані взаємними правами й обов’язками – договір кон-
трактації сільськогосподарської продукції).

Залежно від характеру переміщення матеріальних благ: 
виплатні – дія однієї сторони обов’язково потребує відповід-
ної майнової дії іншої (купівля-продаж, постачання); безо-
платні – надання майна здійснюється лише однією стороною 
без одержання зустрічного надання від другої сторони (дого-
вір безоплатного користування майном).

Залежно від юридичної підстави укладення догово-
ру: плановані – укладаються на підставі державних замов-
лень, обов’язкових для прийняття певними господарськими 
суб’єктами: державними підприємствами, підприємствами-
монополістами тощо; регульовані – укладаються на підставі 
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господарських намірів сторін, юридично виражених істотни-
ми умовами договорів.

Залежно від способу та часу виникнення правовідносин: 
консенсуальні – для їх укладання необхідне узгодження волі 
сторін щодо всіх істотних умов (договір підряду, постачання); 
реальні – для їх укладання необхідні не тільки узгодження 
волі сторін, а й виконання певних дій: передача речі – об’єкта 
договору (договір позики, договір перевезення).

За способом оферти і визначення змісту: договори приєд-
нання – це договори, в яких одна сторона заздалегідь установ-
лює істотні умови майбутнього договору. Іншій стороні зали-
шається або прийняти їх, або не вступати в договір (переве-
зення вантажів, страхування тощо); договори, зміст яких сто-
рони визначають під час їх укладання.

За регулятивними функціями: попередній договір – дого-
вір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у 
певний термін) укласти договір у майбутньому (основний до-
говір) на умовах, установлених попереднім договором. Істотні 
умови основного договору, що не встановлені попереднім до-
говором, погоджуються у порядку, встановленому в поперед-
ньому договорі, коли такий порядок не встановлений акта-
ми цивільного законодавства. Попередній договір укладаєть-
ся у формі, встановленій для основного договору, якщо фор-
ма основного договору не встановлена письмово. До них та-
кож належить договір про наміри (протокол про наміри). Якщо 
в ньому немає волевиявлення сторін щодо надання йому сили 
попереднього договору, не вважається попереднім догово-
ром, тобто він не дає змоги застосувати механізм примусо-
вого впливу до іншої сторони у разі її ухилення від виконан-
ня зобов’язань, взятих на себе попереднім договором. Це до-
говір, що визначає умови, на яких сторони зобов’язуються у 
певний строк укласти в майбутньому господарський договір. 
Такий договір зумовлює обов’язок укласти до певного строку 
основ ний договір, а у разі ухилення від його укладання – від-
шкодувати збитки потерпілій стороні; основний договір – це 
договір, укладання якого передбачено попереднім договором.

Залежно від періодів виконання обов’язків: генеральні до-
говори – укладаються на весь період діяльності, яка регулю-
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ється. Генеральний договір визначає істотні умови співробіт-
ництва сторін протягом усього періоду здійснення відповідної 
діяльності (будівництво об’єктів промислового та соціально-
культурного призначення); поточні (разові) та субпідрядні 
договори укладаються на підставі генерального договору як 
такі, що розраховані на короткі проміжки часу і на виконан-
ня окремих видів робіт. Поточні договори зазвичай не вклю-
чають умов, не передбачених генеральним договором, а лише 
їх конкретизують.

Залежно від предмета договору: договори про переда-
чу майна у власність (купівля-продаж, поставка, контракта-
ція, міна, дарування, рента, постачання енергетичних ресур-
сів тощо); договори про передачу майна у тимчасове користу-
вання (майновий найм, оренда, лізинг, позичка тощо); догово-
ри на виконання робіт (побутовий підряд, підряд на капіталь-
не будівництво, на виконання проектних і розвідувальних ро-
біт, з виконання аудиторських робіт тощо); договори на пере-
дачу результатів творчої діяльності (авторські, ліцензійні 
договори, договори на передачу науково-технічної продукції 
тощо); договори про надання послуг з перевезень (залізничних, 
морських, річкових, повітряних, автомобільних, морським та 
річковим буксируванням); кредитні договори (позика, кредит, 
банківський вклад, банківський рахунок, факторинг, розра-
хунки); договори зі страхування (майнове та особисте страху-
вання); договори з надання послуг (доручення, комісія, експе-
диція, зберігання, охорона тощо); договори про сумісну діяль-
ність, комерційна концесія.

Така класифікація не є вичерпною тому, що може здійсню-
ватись і за іншими критеріями.

У визначенні змісту договорів важливу роль відіграють 
типові або взірцеві договори. Типові або взірцеві договори 
є уніфікованим засобом (взірцем), що забезпечує однакове 
оформлення конкретних договірних відносин, сформованих 
практикою й опублікованих у пресі. Типові або взірцеві дого-
вори часто використовують під час укладення так званих пуб-
лічних договорів і договорів про приєднання. Наприклад, Ти-
повий концесійний договір, затверджений Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 643 із змінами і до-
повненнями, та ін.
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Публічним, відповідно до ст. 633 ЦКУ і ст. 178 ГКУ, є договір, 
в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок 
здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання 
послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, 
пере везення транспортом загального користування, послуги 
зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

Умови публічного договору встановлюються однаковими 
для всіх споживачів, окрім тих, кому за законом надані відпо-
відні пільги.

Актами цивільного законодавства можуть бути встанов-
лені правила, обов’язкові для сторін під час укладення та ви-
конання публічного договору.

Особливості виконання публічних зобов’язань передбаче-
ні у ст. 178 ГКУ. Так, суб’єкт господарювання, який відповідно 
до закону та своїх установчих документів зобов’язаний здій-
снювати виконання робіт, надання послуг або продаж товарів 
кожному, хто до нього звертається на законних підставах, не 
має права відмовити у виконанні робіт, наданні послуг, прода-
жу товару за наявності у нього такої можливості або надава-
ти перевагу одному споживачеві перед іншими, крім випадків, 
передбачених законодавством.

Суб’єкт господарювання, який безпідставно ухиляється 
від виконання публічного зобов’язання, повинен відшкодува-
ти другій стороні завдані цим збитки в порядку, визначеному 
законом, може бути позбавлений ліцензії.

Кабінет Міністрів України може у визначених законом ви-
падках видавати правила, обов’язкові для сторін публічно-
го зобов’язання, зокрема щодо встановлення або регулюван-
ня цін. Умови зобов’язання, що не відповідають цим правилам 
або встановленим цінам, є недійсними.

Договір приєднання також є особливим видом договору, 
умови якого визначені однією зі сторін у формулярах або ін-
ших стандартних формах і можуть бути прийняті іншою сто-
роною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого 
договору загалом. Сторона, яка приєдналася до договору, може 
вимагати розірвання або зміни договору та відшкодування за-
подіяних їй збитків, якщо договір про приєднання, хоч і не су-
перечить законодавчим актам, але позбавляє цю сторону зви-
чайно наданих їй прав, виключає чи обмежує відповідальність 
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другої сторони за порушення зобов’язань або містить інші 
явно обтяжливі умови для сторони, яка приєдналася до дого-
вору. Водночас вважається, що сторона, яка приєдналась, вихо-
дячи зі своїх розумних інтересів, не прийняла б цих умов, якби 
в неї була можливість брати участь у визначенні умов догово-
ру. Якщо вимоги щодо зміни або приєднання, розірвання до-
говору пред’явлені стороною, що приєдналась до договору у 
зв’язку зі здійсненням своєї підприємницької діяльності, сто-
рона, яка надала договір для приєднання, може відмовити у 
задоволенні цих вимог, якщо доведе, що сторона, яка приєд-
налась, знала або повинна була знати, на яких умовах укладає 
договір.

Договори, укладені на користь контрагентів та догово-
ри, укладені на користь третьої особи. Згідно зі ст. 636 ЦКУ, 
дого вором на користь третьої особи є договір, в якому борж-
ник зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої 
особи, яка встановлена або не встановлена у договорі. Напри-
клад, відправник укладає договір перевезення з транспорт-
ною орга нізацією на перевезення певного вантажу. Одержу-
вач ван тажу за цим договором має певні права щодо прийман-
ня вантажу.

Виконання договору на користь третьої особи може вима-
гати і особа, яка уклала договір, і третя особа, на користь якої 
передбачено виконання, якщо інше не встановлено договором 
або законом, чи не випливає із суті договору. З моменту вира-
ження третьою особою наміру скористатися своїм правом сто-
рони не можуть розірвати або змінити договір без згоди тре-
тьої особи, якщо інше не встановлено договором або законом. 
Якщо третя особа відмовилася від права, наданого їй на під-
ставі договору, сторона, яка уклала договір на користь третьої 
особи, може скористатися цим правом, якщо інше не випливає 
із суті договору.

§ 4. Способи укладання господарських договорів
Укладання господарського договору – це нормативно 

закріплені взаємні дії господарських організацій, спрямова-
ні на встановлення господарсько-договірних відносин 
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та визначення змісту договірного зобов’язання. Вимоги засто-
сування певних процедур (порядку) укладання господарського 
договору можуть бути передбачені законом (наприклад, про 
товарну біржу) або встановлюються волевиявленням сто рін. 
Нині є такі законодавчо закріплені способи укладання гос-
по дарського договору: загальний (неконкурентний); конку-
рентний, який є двох видів – при конкуренції продавців і за 
умови конкуренції покупців.

Загальний (неконкурентний) спосіб укладення договору. За-
значимо, що терміном загальний (неконкурентний) ще нази-
вають традиційний спосіб укладання господарського догово-
ру. Такий спосіб зумовлений тим, що під час встановлення дого-
вірних відносин суб’єктивний склад сторін зазвичай є вичерп-
ним, що підтверджується адресованістю пропозиції укласти 
господарський договір конкретному суб’єкту (суб’єктам).

Порядок укладання договору таким способам визначений 
ст.ст. 638–650 ЦКУ, а особливості щодо господарського дого-
вору – ст.ст. 181–187 ГКУ.

Господарський договір за загальним правилом, відповід-
но до ст. 181 ГКУ, укладається у формі єдиного документа, під-
писаного сторонами. Допускається укладення господарських 
договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, 
факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також 
шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, 
якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та 
порядку укладення цього виду договорів.

Проект договору може бути запропонований будь-якою з 
сторін. У разі, якщо проект договору викладено як єдиний до-
кумент, він надається другій стороні у двох примірниках. Про-
позиція укласти договір називається офертою. Вона повинна 
бути достатньо визначена і виражати намір особи, що зробила 
пропозицію, вважати себе такою, що уклала договір з адресом, 
який прийме цю пропозицію.

Офертою може бути проект договору, лист або будь-який 
інший документ, направлений із використанням різних спосо-
бів зв’язку. У разі, якщо проект господарського договору ви-
кладено як єдиний документ, він надається другій стороні у 
двох примірниках.
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Відповідно до вимог чинного законодавства України, 
існують два види оферти: оферта, що містить вказівку на 
строк для відповіді на неї (ст. 643 ЦКУ); оферта, що не містить 
вказівку на строк для відповіді на неї (ст. 644 ЦКУ).

Коли пропозицію укласти договір зроблено з зазначенням 
строку для відповіді, договір вважається укладеним, якщо осо-
ба, яка зробила пропозицію, одержала від іншої сторони відпо-
відь про прийняття пропозиції протягом цього строку.

Особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою 
відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зро-
била пропозицію укласти договір, до моменту або в момент 
одержання нею відповіді про прийняття пропозиції.

Інші наслідки викликає згода укласти договір на інших 
умовах, повідомлення додаткових умов. Така відповідь не ви-
знається акцептом, вона розглядається як зустрічна (нова) 
оферта. Відповідно до ст. 646 ЦКУ, відповідь про згоду укласти 
договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою 
від одержаної пропозиції та водночас новою пропозицією осо-
бі, яка зробила попередню пропозицію.

Акцепт-погодження здійснюється в межах строку нор-
мально необхідного або означеного в оферті відповідно до 
умов укладення договору.

Сторона, яка одержала проект договору, в разі згоди (ак-
цепту) з його умовами оформляє договір відповідно до ви-
мог ч. 1 цієї статті і повертає один примірник договору дру-
гій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо у 
двадцяти денний строк після одержання договору.

За наявності заперечень щодо окремих умов договору сто-
рона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіж-
ностей, про що робиться застереження у договорі (ч. 4 ст. 181 
ГКУ) та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два 
примірники протоколу розбіжностей разом із підписаним до-
говором. Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до до-
говору, зобов’язана протягом двадцяти днів розглянути його, 
в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжнос-
тей з другою стороною та включити до договору всі прийня-
ті пропо зиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульова-
ними, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода дру-
гої сторони.
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У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих 
умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повин-
на бути підтверджена у письмовій формі (протоколом узго-
дження розбіжностей, листами, телеграмами, телетайпогра-
мами тощо).

Якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей щодо 
умов договору, заснованого на державному замовленні або та-
кого, укладення якого є обов’язковим для сторін на підста-
ві закону, або сторона – виконавець за договором, що в уста-
новленому порядку визнаний монополістом на певному рин-
ку товарів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіжнос-
тей, не передасть у зазначений двадцятиденний строк до суду 
розбіжності, що залишилися неврегульованими, то пропозиції 
другої сторони вважаються прийнятими.

Коли переддоговірний спір вирішував суд, то днем укла-
дання відповідного господарського договору вважається день 
набрання чинності його рішення. У разі, якщо сторони не до-
сягли згоди з усіх умов договору, такий договір вважається не-
укладеним (таким, що не відбувся).

При укладанні публічного договору підприємець не має 
права: надавати переваги одному споживачеві перед іншим 
щодо укладення такого договору, якщо інше не встановлено 
законом; відмовитися від укладення публічного договору за 
наявності у нього можливостей надання споживачеві відпо-
відних товарів (робіт, послуг). У разі необґрунтованої відмо-
ви підприємця від укладення публічного договору він має від-
шкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою. Ак-
тами цивільного законодавства можуть бути встановлені пра-
вила, обов’язкові для сторін під час укладення та виконання 
публічного договору. Умови публічного договору, які супере-
чать зазначеним нормам та правилам, обов’язковим для сто-
рін під час укладення та виконання публічного договору, є 
нік чемними. Правові наслідки недійсності нікчемного право-
чину, які встановлюються законом, не можуть змінюватися за 
домовленістю сторін.

Більшість господарських договорів укладаються за домов-
леністю сторін, які мають намір і бажання вступити в договір-
ні відносини. Водночас чинне законодавство України перед-



417

бачає випадки, коли укладення договорів здійснюється не за 
вільним вибором сторін.

Договори за державним замовленням укладаються між ви-
значеними законом суб’єктами господарювання – виконавця-
ми державного замовлення та державними замовниками, що 
уповноважені від імені держави укладати договори (держав-
ні контракти), в яких визначаються господарські зобов’язання 
сторін та регулюються відносини замовника з виконавцем 
щодо виконання державного замовлення.

Згідно з ч. 3 ст. 179 ГКУ, укладення господарського догово-
ру є обов’язковим для сторін, якщо він заснований на держав-
ному замовленні, виконання якого є обов’язком для суб’єкта 
господарювання у випадках, передбачених законом, або існує 
пряма вказівка закону щодо обов’язковості укладення догово-
ру для певних категорій суб’єктів господарювання чи органів 
державної влади або органів місцевого самоврядування.

Якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей щодо 
умов договору, заснованого на державному замовленні, або та-
кого, укладення якого є обов’язковим для сторін на підставі 
закону, або сторона – виконавець за договором, що в установ-
леному порядку визнаний монополістом на певному ринку то-
варів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіжностей, не 
передасть у двадцятиденний строк до суду розбіжності, що за-
лишилися неврегульованими, то пропозиції другої сторони 
вважаються прийнятими (ч. 7 ст. 179 ГКУ).

Правові та економічні засади здійснення закупівель това-
рів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та терито-
ріальної громади встановлені Законом України «Про пуб лічні 
закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі – ЗУ «Про публіч-
ні закупівлі»). Закон застосовується: до замовників, за умови, 
що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (по-
слуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 
мільйона гривень; до замовників, які здійснюють діяльність в 
окремих сферах господарювання, за умови, що вартість пред-
мета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або 
перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень.

Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вар-
тість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 
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другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотри-
муватися принципів здійснення публічних закупівель, уста-
новлених цим Законом, та можуть використовувати електро-
нну систему закупівель з метою відбору постачальника товару 
(товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для 
укладення договору.

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без 
використання електронної системи закупівель, за умови, що 
вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч 
гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 
другому і третьому цієї частини, замовники обов’язково опри-
люднюють звіт про укладені договори в системі електронних 
закупівель відповідно до ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», спеціалізова-
ними організаціями, що здійснюють закупівлі є спеціалізо-
вані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних 
Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами 
(International Dispensary Association), Королівська Агенція Ве-
ликобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпе-
чення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнер-
ство у сфері постачання та управління поставками (Partnership 
for Supply Chain Management), Агенція НАТО з підтримки та по-
стачання (NATO Support and Procurement Agency), які надають 
урядам держав та/або центральним органам державної влади 
послуги з організації та проведення процедур закупівель лі-
карських засобів, медичних виробів та пов’язаних із цим по-
слуг, а також товарів, робіт та послуг для забезпечення оборо-
ноздатності держави на підставі відповідних угод та відповід-
но до внутрішніх правил і процедур таких організацій.

Також у ЗУ «Про публічні закупівлі» визначено, що учас-
ником процедури закупівлі може бути фізична особа, у тому 
числі фізична особа-підприємець, юридична особа (резидент 
або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію або взяла 
участь у переговорах у разі застосування переговорної про-
цедури закупівлі.

Закупівля, відповідно до ст. 12 ЗУ «Про публічні закупівлі», 
може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких про-
цедур: відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна про-
цедура закупівлі.
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Належним захистом інформації в системі електронних за-
купівель вважається захист у системі хмарних обчислень, що 
підтверджується наявністю дійсного сертифіката, який вста-
новлює відповідність системи менеджменту інформаційною 
безпекою, вимогам стандарту ISO/IEC 27001 або ДСТУ ISO/
IEC 27001 (ISO/IEC 17021, або ДСТУ ISO/IEC 17021), або інших 
стандартів, якими їх замінено. Доступ до інформації в електро-
нній системі закупівель та її передача здійснюються через ме-
режу Інтернет із використанням криптографічного захисту 
із застосуванням протоколу TLS версії не нижче 1.2 (ст. 12 ЗУ 
«Про публічні закупівлі»).

У відкритих торгах закупівля здійснюється за рамкови-
ми угодами, які можуть укладатися з кількома учасниками за 
умови, що участь у ній беруть не менше трьох учасників (ст. 
13 ЗУ «Про публічні закупівлі»), має бути подано не менше 
двох пропозицій (ст. 20 ЗУ «Про публічні закупівлі»). Процеду-
ра відкритих торгів проводиться за допомогою електронного 
аукціо ну, який полягає в повторювальному процесі понижен-
ня цін або приведених цін з урахуванням показників інших 
критеріїв оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактив-
ному режимі реального часу (ст. 29 ЗУ «Про публічні закупів-
лі»). Усім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціо-
ну, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін 
або приведених цін в електронній системі закупівель від най-
вищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціо-
ну та інформації про кількість учасників на даному етапі елек-
тронного аукціону (ст. 29 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

Конкурентний діалог може бути застосовано якщо: за-
мовник не може визначити необхідні технічні, якісні харак-
теристики робіт або визначити вид послуг; предметом 
за купівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інфор-
маційних систем, програмних продуктів, здійснення науко вих 
досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-
кон структорських, будівельних робіт (ст. 33 ЗУ «Про публічні 
закупівлі»). Процедура державних закупівель за допомогою 
конкурентного діалогу проводиться у два етапи: I – учасники 
подають тендерну пропозицію та опис рішення про за-
купівлю без зазначення ціни; II – учасники подають остаточні 
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тендер ні пропозиції із зазначенням ціни. На першому ета пі 
конкурентного діалогу автоматично розкривається вся ін-
формація, зазначена в пропозиціях учасників, крім інфор-
мації з описом рішення про закупівлю, що відкривається лише 
замовнику (ст. 34 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

Переговорна процедура закупівлі використовується за-
мовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає 
договір про закупівлю з учасником після проведення перего-
ворів з одним або кількома учасниками (ст. 35 ЗУ «Про публіч-
ні закупівлі»).

Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані 
електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповно-
важеного органу в порядку, встановленому Уповноваженим 
органом та цим Законом, інформацію про закупівлю. Доступ 
до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого 
органу, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, 
визначена цим Законом, розміщується на веб-порталі Уповно-
важеного органу безоплатно через авторизовані електронні 
майданчики. Порядок авторизації електронних майданчиків 
визначається Кабінетом Міністрів України.

Електронна система закупівель повинна бути загально-
доступною та гарантувати недискримінацію, рівні права під 
час реєстрації всім заінтересованим особам та рівний доступ 
до інформації всім особам, обмін і збереження інформації та 
документів має відбуватися з гарантуванням непорушності 
даних про учасників і їхніх пропозицій під час проведення про-
цедури закупівлі та їх конфіденційність до моменту розкрит-
тя тендерних пропозицій. Електронна система закупівель під 
час отримання тендерних пропозицій повинна забезпечува-
ти фіксацію дати та точного часу отримання тендерних про-
позицій та неможливість доступу будь-яких осіб до отриманих 
тендерних пропозицій (їх частин) до моменту настання дати і 
часу кінцевого строку подання та розкриття таких пропози-
цій, зазначених в оголошенні про проведення процедури за-
купівлі.

Під час використання електронної системи закупівель з 
метою подання тендерних пропозицій і здійснення їх оцін-
ки документи та дані створюються та подаються з урахуван-
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ням вимог Закону України «Про електронні документи та 
електрон ний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV.

Ухилення від укладання договору за державним замов-
ленням є порушенням господарського законодавства і тягне 
відповідальність, передбачену ГКУ та іншими законами. Спо-
ри, пов’язані з укладанням договору за державним замовлен-
ням, у тому числі при ухиленні від укладання договору од нієї 
або обох сторін, вирішуються в судовому порядку. В такому 
разі відбувається укладення господарських договорів за рі-
шенням суду (ст. 187 ГКУ).

Виконавець державного замовлення звільняється від 
обов’язку укладення державного контракту на умовах, визна-
чених державним замовленням, у разі визнання в судовому 
порядку державного замовлення недійсним.

Особливості укладення попереднього договору (ст. 635 
ЦКУ) полягають у тому, що законом може бути встановлено 
обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений 
основний договір на підставі попереднього договору; поперед-
ній договір укладається у формі, встановленій для основно-
го договору, а якщо форма основного договору не встановле-
на, – у письмовій формі. Сторона, яка необґрунтовано ухиля-
ється від укладення договору, передбаченого попереднім до-
говором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завда-
ні простроченням, якщо інше не встановлено попереднім до-
говором або актами цивільного законодавства.

У ст. 182 ГКУ передбачено, що у разі, якщо сторона, яка 
уклала попередній договір, одержавши проект договору від 
іншої сторони ухиляється від укладення основного договору, 
друга сторона має право вимагати укладення такого договору 
в судовому порядку.

Зобов’язання, встановлене попереднім договором, припи-
няється, якщо основний договір не укладений протягом стро-
ку (у термін) встановленого попереднім договором, або якщо 
жодна із сторін не направить другій стороні пропозицію про 
його укладення. Укладення господарських договорів на осно-
ві примірних і типових договорів повинно здійснюватися з до-
держанням умов ст. 179 ГКУ не інакше як шляхом викладен-
ня договору у вигляді єдиного документа, оформленого згідно 
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з вимогами ст. 181 ГКУ та відповідно до правил, установлених 
нормативно-правовими актами щодо їх застосування.

Організаційно-господарські договори, відповідно до ст. 186 
ГКУ, спрямовані на договірне оформлення організаційно-
господарських зобов’язань переважно між не підпорядко-
ваними господарюючими суб’єктами. Можуть здійснювати-
ся учасниками господарських відносин і на основі вільно-
го волевиявлення сторін, і на основі примірних договорів, 
якщо укладання таких договорів передбачено відповідни-
ми нормативно-правовими актами. Укладаються переважно 
між суб’єктами господарювання і суб’єктами організаційно-
господарських повноважень.

Визначення їх в ГКУ немає. На думку О. А. Беляневич, 
організаційно-господарський договір – це дво- або багатосто-
роння угода немайнового характеру між суб’єктами госпо-
дарювання та/або угоди між суб’єктом господарювання й 
суб’єктами організаційно-господарських повноважень, мета 
яких (угод) полягає в забезпеченні організованості процесу 
господарської діяльності, зокрема створення передумов для 
існування майново-господарських зобов’язань. Науковець по-
діляє їх на два види: організаційні договори субординаційно-
го виду (владно-управлінські) та координаційні.

Перші укладаються органами господарського управління 
і суб’єктами господарювання у разі, коли обов’язковість укла-
дення такого договору передбачена Законом, або в тій сфері, 
що охоплює правоздатність суб’єкта господарювання. Вони 
мають немайновий характер і спрямовані на організацію гос-
подарської діяльності. Наприклад, установлення і доведення 
суб’єктам господарювання лімітів на використання природ-
них ресурсів.

Другий вид – це організаційні договори координаційно-
го характеру між непідпорядкованими суб’єктами господарю-
вання. Це означає, що в межах цього договору виникає, реалі-
зується і припиняється роль порівняно незалежних одне від 
одного правовідносин щодо погодження специфікації, лімітів, 
обсягів перевезень вантажів тощо49.
_____________________________________________

49 Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): моногра-
фія / О. А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 423.
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Наприклад, встановлення граничних обсягів електричної 
енергії юридичним особам та механізму її оплати місячне пла-
нування перевезень вантажів залізницями.

Відповідно до ст. 188 ГКУ, зміна та розірвання господар-
ських договорів в односторонньому порядку не допускають-
ся, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона 
договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати дого-
вір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за до-
говором.

Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну 
чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одер-
жання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її 
розгляду. В разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни 
(розірван ня) договору або у разі неодержання відповіді у вста-
новлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтере-
сована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, 
договір вважається зміненим або розірваним із дня набран-
ня чинності цим рішенням, якщо іншого строку набрання чин-
ності не встановлено за рішенням суду.

Господарські договори за конкуренцією продавців. Такі до-
говори ще називаються біржовими, тобто таким, що уклада-
ються на біржі й є результатом біржових операцій (торгів).

Водночас зазначимо, що біржа – організаційно оформле-
ний та регульований функціонуючий ринок, на якому здій-
снюються оптова торгівля товарами (товарна біржа), сіль-
ськогосподарською продукцією (агарна біржа), цінними па-
перами (фондова біржа). Їх функціональне призначення: бір-
жова організація товарів зосереджена на попиту та пропозиції 
на певне майно, товари, сільськогосподарську продукцію, цін-
ні папери, а також проведення біржових операцій, укладання 
біржових контрактів та інше, передбачене їхніми статутами.

Основне завдання біржі – організація, упорядкування, уні-
фікація оптових ринків сировини, продукції та товарів, ка-
піталу і валюти. Їх проведення й особливості передбачені у 
ГКУ (ст.ст. 278–282), Законом України «Про товарну біржу» 
від 10.12.1991 р. № 1956-XII і Законом України «Про державну 
підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. 
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№ 1877-IV. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про держав-
ну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. 
№ 1877-IV, створена Аграрна біржа. Згідно з Законом України 
«Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV, 
створена фондова біржа. Вони забезпечують організацію, функ-
ціонування та розвиток біржового, товарного, аграрного і фон-
дового ринків. Важлива роль у регулюванні порядку укладан-
ня біржових господарських договорів належить локальним 
нормативним актам, статутів бірж, правилам біржової торгів-
лі, правилам реєстрації біржових угод тощо.

Біржові торги, відповідно до перелічених законів, наслід-
ком яких є укладання договорів, мають чимало спільних рис і 
особливостей. Насамперед вони здійснюють свою діяльність 
за такими принципами: рівномірності учасників біржових 
торгів; застосування вільних ринкових цін; публічного прове-
дення біржових торгів. Предметом діяльності біржі є: належ-
на організація біржових торгів товарами і продукцією, ство-
рення розрахункових-клірингових систем для обслуговуван-
ня укладених біржових договорів (конрактів); формування та 
стабілізація ринкової ціни на біржову продукцію і товари; зби-
рання й обробка інформації щодо наявності біржового товару, 
динаміки їх попиту і пропозиції на біржових та інших ринках; 
організація біржових торгів з придбання та продажу продук-
ції і товарів; видання біржових бюлетенів, довідників інфор-
маційних та рекламних видань, інші види діяльності, передба-
чені статутом біржі. На біржових торгах пропозицією до укла-
дання договору (офертою) є подання на біржу заявки на про-
даж реального товару (ф’ючерсів, опціонів). Заявка на продаж 
має характер публічної оферти, оскільки адресована невизна-
ченому колу потенційних покупців. Прийняти оферту можуть 
лише ті суб’єкти, які мають право участі в біржовій торгівлі на 
цій біржі.

Вираження оферти на укладання біржової угоди здійсню-
ється та трьох стадіях.

Спершу відбувається прийом та реєстрація заявок про про-
даж, на підставі яких формується бюлетень продажу на кон-
кретних біржових торгах.
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Друга стадія збігається з початком ведення біржових тор-
гів, коли ведучий торгів послідовно оголошує номер позиції 
відповідно до бюлетеня продажу поточного дня, тобто ого-
лошує оферту продавця всім присутнім у залі торгової сесії 
учасникам торгів. На цей вид біржових торгів визначається 
ціна, яка формується на базі біржового котирування (попиту 
й пропозиції). Угоду за денною ціною укладає той, хто першим 
прийняв і запропонував пропозицію. Для завершення біржо-
вої операції повинні бути зафіксовані три істотні умови: ціна, 
сума та строк поставки.

На третій стадії обидва брокери (брокер продавця і бро-
кер покупця) узгоджують умови контракту та підписують 
його. Підписи на контракті скріплюються печатками і він 
реєстру ється на біржі. Вимога така обов’язкова, бо біржовий 
контракт вважається укладеним з моменту його реєстрації на 
біржі й нотаріального посвідчення не вимагає. Контракт вва-
жається біржовим, якщо він укладений членами біржі на то-
вар, допущений до обігу на цій біржі відповідно до строку і по-
рядку, визначених Статутом і Правилами біржової торгівлі.

Після цього біржовий контракт підлягає виконанню. Вод-
ночас біржа контролює лише сплату його вартості.

Біржові угоди (контракти) поділяються на:
1) такі, що укладаються на реальні товари та підлягають 

негайному виконанню (спотові угоди);
2) термінові угоди (форвардний контракт) – документ, в 

якому зазначається зобов’язання особи придбати або прода-
ти цінні папери, кошти або товари у визначений час, на певних 
умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час 
укладення такого контракту;

3) угоди із заставою (із заставою на купівлю та заставою 
на продаж);

4) ф’ючерсні угоди (стандартний біржовий контракт на 
стандартизований товар, який засвідчує зобов’язання при-
дбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначе-
них умовах у майбутньому. Практика свідчить, що більшість 
ф’ючерсних угод має фіктивний характер, оскільки лише 2% 
угод завершуються поставкою товару, а решта – виплатою різ-
ниці в цінах. Згідно з ф’ючерсною угодою, різницю між ціною 
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контракту на момент її укладання та реальною ціною, що 
сформувалася на ринку на день закінчення дії контракту, 
виплачує або покупець, або продавець. Якщо за цей період ціна 
зросте, таку різницю виплачує продавець. У разі зниження 
ціни дія відбувається навпаки;

5) опціон (документ на право придбання (продажу) цін-
них паперів (товарів, коштів) на визначених умовах у майбут-
ньому з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на 
час такого придбання за рішенням сторін контракту). Перший 
продавець опціону (емітент) несе безумовне зобов’язання 
щодо продажу товарів, коштів, цінних паперів на умовах укла-
деного контракту. Будь-який покупець опціону має право 
будь-коли відмовитись від їх придбання.

Угоди купівлі-продажу цінних паперів укладаються на 
фондових біржах. Фондова біржа – це організаційно оформле-
ний діючий ринок, на якому вільно продаються та купуються 
цінні папери. Вона є професійним учасником фондового ринку 
й одночасно забезпечує організацію торгівлі на цьому ринку. 
Утворюється не менше ніж 20 засновниками-торговцями цін-
ними паперами, які мають відповідну ліцензію. Цінні папери – 
акції, державні облігації, облігації підприємств, казначейські 
зобов’язання республіки, ощадні сертифікати, векселі, при-
ватизаційні папери, похідні цінні папери (опціони, ф’ючерси, 
форварди, варанти та інші).

Суб’єктами ринку цінних паперів є емітенти (суб’єкти, які 
здійснюють випуск цінних паперів), інвестори (суб’єкти, які 
здійснюють вкладення коштів або іншого майна в цінні папе-
ри, стосовно акцій – це акціонери), професійні учасники рин-
ку цінних паперів (суб’єкти, які здійснюють професійну діяль-
ність на ринку цінних паперів на підставі спеціальних дозво-
лів (ліцензій)). Важливу роль у здійсненні повноважень дер-
жави на ринку цінних паперів відіграє НКЦПФР. Свою діяль-
ність вона здійснює, керуючись ГКУ (ст.ст. 356–361) та За-
коном України «Про цінні папери та фондовий ринок» вiд 
23.02.2006 р. № 3480-IV (ст.ст. 20–25).

Умовою торгівлі цінними паперами на біржі є їх лістинг. 
Лістинг – внесення цінних паперів до списку цінних паперів, 
які котируються на фондовій біржі або можуть бути предме-
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том укладення угод у торговельно-інформаційній системі бір-
жі. Цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, вносяться 
до біржового реєстру лише за ініціативою її емітента.

Укладання договорів способом конкуренції покупців від-
бувається за умови, при якій суб’єкт господарювання – прода-
вець із метою отримання максимального прибутку викорис-
товує конкуренцію декількох (або багатьох) покупців. Укла-
дання таких договорів відбувається на аукціонах і конкурсах 
або так званих публічних торгах.

Аукціон (від лат. auction (auctionis)) – прилюдний торг. 
Нині – це спосіб публічного, позачергового продажу товарів 
на основі конкуренції покупців. Організацію аукціонів прово-
дять заінтересовані суб’єкти господарювання, а також уповно-
важені на це організації, що є у цих відносинах концесіонера-
ми. Аукціони бувають постійними або періодичними, відкри-
тими або закритими (призначені для спеціально запрошених 
суб’єктів господарювання), залежно від продавця – добровіль-
ними або примусовими.

За допомогою проведення конкурсу можуть укладатися 
різноманітні господарські договори: купівлі-продажу майна 
в процесі приватизації, закупівлі продукції для державних по-
треб, підряду на капітальне будівництво, щодо права на корис-
тування надрами тощо.

Укладання договорів за результатами аукціонів, конкурсів 
відбувається у два етапи:

– укладання попереднього договору;
– укладання основного договору купівлі-продажу.
Згідно з ст. 185 ГКУ, укладення господарських договорів на 

біржах, оптових ярмарках, публічних торгах застосовуються 
загальні правила укладання договорів на основі вільного 
волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, 
якими регулюється діяльність відповідних бірж, ярмарків та 
публічних торгів.

За наслідками таких торгів власником майна чи товарів 
стає покупець, котрий під час їх проведення запропонував 
максимальну ціну.

Щодо публічних торгів зауважимо, що вони, на відміну 
від попередніх, проводяться не з ініціативи власника майна 
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і лише з підстав, передбачених законодавством, при реалізації 
заставленого майна, відповідно до Закону України «Про заста-
ву» від 02.10.1992 р. № 2654-XII, при виконанні рішення госпо-
дарського суду, згідно із Законом України «Про виконавче про-
вадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII, тощо.

Зазначимо, що особливостями функціонування ярмарку є 
те, що він: організований на тимчасових засадах; пороводить-
ся пуб лічно, в доступному для покупців місці; є передомовою 
укладання контрактів тощо. Наприклад, щорічний Сорочин-
ський ярмарок, Форум видавців у Львові тощо.

Розглядаючи способи укладення господарських договорів, 
зазначимо динаміку їх розвитку. Зокрема у зв’язку з прийнят-
тям ЗУ «Про публічні закупівлі» та Закону України «Про елек-
тронну комерцію» від 03.09.2015 р. № 675-VIII. Такі нововве-
дення зумовлюють інтенсифікацію товарообороту між вироб-
никами та споживачами товарів, сировини й матеріалів, що 
сприяє розвитку господарської діяльності.

§ 5. Виконання господарських договорів
Зобов’язання, яке виникло із договору між суб’єктами гос-

подарської діяльності, змістом якого є взаємні суб’єктивні пра-
ва й обов’язки, повинне бути виконане відповідно до умов, 
щодо яких сторони досягли згоди.

Виконання господарського договору полягає у здійснен-
ні сторонами прав, виконанні ними обов’язків, що вини-
кли із зобов’язання, основаного на договорі. Відповідно до 
зобов’язання, одна особа (боржник) повинна вчинити на ко-
ристь іншої особи (кредитора) певну дію, наприклад: переда-
ти майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо або утрима-
тися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржни-
ка виконання його обов’язку. Характер дій, які боржник учи-
няє на користь кредитора, визначається змістом конкретно-
го договору.

Суб’єктами виконання зобов’язання переважно є сторони, 
що уклали між собою договір. Виконання зобов’язання, яке ви-
никло з договору, може бути покладено в цілому або в части-



429

ні на третю особу, якщо це передбачено встановленими пра-
вилами, а так само, якщо третя особа пов’язана з однією із сто-
рін адміністративною підлеглістю чи відповідним договором. 
У цьому разі відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання зобов’язання несе сторона за договором, з якого 
воно виникло, якщо законодавством не передбачено, що від-
повідає безпосередній виконавець. Якщо із закону, договору 
або суті зобов’язання не випливає обов’язок боржника вико-
нати зобов’язання особисто, кредитор повинен прийняти ви-
конання, запропоноване за боржника третьою особою.

Більшість договорів, що їх застосовують під час здійснен-
ня господарської діяльності, належать до двосторонніх, тому 
кожна із сторін, будучи наділеною правами та обов’язками, 
щодо одних дій є боржником, щодо інших – кредитором. Так, 
за договором купівлі-продажу продавець зобов’язується пере-
дати річ у власність, або повне підприємницьке відання, або 
оперативне управління покупця, а покупець повинен при-
йняти річ і сплатити за неї певну грошову суму (ст. 655 ЦКУ). 
Щодо обов’язку передати річ продавець є боржником покупця, 
а щодо вимоги з оплати вартості проданої речі покупцем – як 
його кредитор і навпаки.

Виконання договірних зобов’язань підпорядковується та-
ким же загальним вимогам (принципам), як зобов’язання: на-
лежного виконання; реального виконання; взаємного сприян-
ня; економічності. 

Розглянемо принцип взаємного сприяння. Його зміст по-
лягає в тому, що кожна із сторін договору повинна всіля-
ко сприяти другій стороні у виконанні нею своїх обов’язків. 
Умови такого взаємного сприяння мають юридичне значен-
ня тоді, коли вони закріплені в договорі або передбачені спе-
ціальними нормативними актами.

Суть принципу економічності полягає у вимозі до кожної із 
сторін поважати інтереси контрагента за договором, а також 
інтереси держави і суспільства загалом вживати необхідних 
заходів до відвернення або зменшення шкоди, яка може ви-
никнути у зв’язку з неналежним виконанням договору, своє-
часно інформувати другу сторону про ці заходи тощо.
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Під час виконання господарських договорів усі зазначені 
принципи взаємопов’язані та взаємозумовлені. Загальні поло-
ження про виконання зобов’язань, зокрема тих, що містяться 
у господарських договорах, окрім гл. 48 ЦКУ, також передбаче-
ні у гл. 22 ГКУ.

Так, відповідно до ст. 193 ГКУ і ст. 526 ЦКУ, суб’єкти госпо-
дарювання та інші учасники господарських відносин повинні 
виконувати господарські зобов’язання належним чином від-
повідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсут-
ності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – від-
повідно до вимог, що у певних умовах звичайно висувають-
ся. Тобто належність виконання зобов’язань полягає у вимо-
зі точного додержання сторонами всіх їх умов і означає вико-
нання їх відповідно до встановлених вимог. Останні встанов-
люються законодавством, зокрема щодо реального виконання 
зобов’язань належними сторонами, в повному обсязі, у вста-
новлений строк (термін), у встановленому місці та у визначе-
ній валюті.

Насамперед боржник повинен реально виконати дого-
вір. У ч. 3 ст. 193 ГКУ закріплено положення про те, що засто-
сування господарських санкцій до суб’єкта, який порушив 
зобов’язання, не звільняє цього суб’єкта від обов’язку викона-
ти зобов’язання в натурі, крім випадків, коли інше передбаче-
но законом або договором, або управнена сторона (кредитор) 
відмовилася від прийняття виконання зобов’язання. Водно-
час встановлено, що зобов’язана сторона має право відмови-
тися від виконання зобов’язання у разі неналежного виконан-
ня другою стороною обов’язків, що є необхідною умовою їх ви-
конання.

Кредитору надається право, якщо інше не передбачено 
законом, передати другій стороні, за її згодою, належні йому 
за законом, статутом чи договором права на одержання май-
на від третьої особи з метою вирішення певних питань щодо 
управління майном або делегувати права для здійснення 
господарсько-управлінських повноважень (ст. 195 ГКУ). На-
приклад, відповідно до ч. 2 ст. 38 ПКУ, допускається сплата по-
датку та збору податковим агентом або представником плат-
ника податку.
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Відповідно до ч. 4 ст. 193 ГКУ і ст. 529 ЦКУ, боржник по-
винен виконати зобов’язання у повному обсязі. Кредитор має 
право не приймати від боржника виконання його обов’язку 
частинами, якщо інше не встановлено договором, актами ци-
вільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання 
чи звичаїв ділового обороту. Необхідність виконання госпо-
дарського зобов’язання у встановлений строк (термін) перед-
бачено ст. 530 ЦКУ. Умова щодо строку, як зазначалося, є істот-
ною для господарського договору.

Згідно зі ст. 197 ГКУ і ст. 532 ЦКУ, господарське зобов’я-
зання підлягає виконанню за місцем, визначеним законом, 
господарським договором, або місцем, яке визначено змістом 
зобов’язання. У разі, якщо воно не визначене, зобов’язання по-
винно бути виконано: за зобов’язаннями, змістом яких є пере-
дача прав на будівлю або земельну ділянку, іншого нерухомого 
майна – за місцезнаходженням будівлі чи земельної ділянки, 
іншого нерухомого майна; за грошовими зобов’язаннями – за 
місцем розташування управненої сторони на момент виник-
нення зобов’язання, або за новим місцем її розташування за 
умови, що управнена сторона своєчасно повідомила про ньо-
го зобов’язану сторону; за іншими зобов’язаннями – за місце-
знаходженням постійно діючого органу управління місцем 
проживання зобов’язаної сторони, якщо інше не передбачено 
законом. Як наслідок, в обігу перебуває 200 млрд грн, чима-
ло підприємств, які використовують готівку (80%), сплачують 
податки не в повному обсязі.

Особливі правила передбачені законодавством щодо ви-
конання грошових зобов’язань. Так, згідно зі ст. 198 ГКУ, пла-
тежі за грошовими зобов’язаннями, що виникають у господар-
ських відносинах, здійснюються у безготівковій формі або го-
тівкою через установи банків, якщо інше не встановлено зако-
ном. Грошові зобов’язання учасників господарських відносин 
повинні бути виражені і піддягають оплаті у грошовій одини-
ці України – гривні. Грошові зобов’язання можуть бути вира-
жені в іноземній валюті лише у випадках, якщо суб’єкти гос-
подарювання мають право проводити розрахунки між собою 
в іноземній валюті відповідно до законодавства, що не виклю-
чає використання грошового еквіваленту в іноземній валюті 
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(ст. 533 ЦКУ). Виконання зобов’язань, виражених в іноземній 
валюті, здійснюється відповідно до закону.

Одностороння відмова від виконання зобов’язань, не до-
пускається, крім випадків, передбачених законом, а також від-
мова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що 
зобов’язання другої сторони за іншим договором не було вико-
нане належним чином (ч. 7 ст. 193 ГКУ). Додатково, у ч. 1 ст. 236 
ГКУ передбачено, що одностороння відмова від виконання 
свого зобов’язання управненою стороною із звільненням її від 
відповідальності за це – у разі порушення зобов’язання дру-
гою стороною, що є однією із видів оперативно-господарських 
договірних санкцій. Правило про недопустимість односторон-
ньої відмови від зобов’язання за господарським договором або 
односторонньої заміни його умов виникає з суті договірно-
го правовідношення, закріпленого в ст. 525 ЦКУ. Згідно з цією 
статтею, одностороння відмова від зобов’язання або односто-
роння зміна його умов не допускається. Навіть відмова (повна 
або часткова) постраждалої сторони від зобов’язання не звіль-
няє порушника умов договору від відповідальності (відшкоду-
вання збитків, сплата неустойки).

Контрольні питання
1. Визначте поняття господарський договір.
2. Назвіть і поясніть принципи виконання господарських дого-

ворів.
3. Що є істотними умовами господарського договору?
4. Класифікація господарських договорів.
5. В чому відмінність цивільно-правового та господарського 

договору?
6. Які Ви знаєте функції господарського договору?
7. Назвіть порядок укладання господарського договору.
8. Біржові угоди (контракти) та їх види й особливості.
9. Укладання договору за державним замовленням.

Ситуаційне завдання. ТОВ «Синонім» звернулося до господар-
ського суду м. Києва з позовом до публічного АТ «Комерційний банк 
«Актив-Банк» (далі – ПАТ «КБ «Актив-Банк») про визнання договорів 
купівлі-продажу укладеними та визнання цих договорів дійсними.
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Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач посилається на те, що між 
ТОВ «Синонім» та відповідачем був укладений Попередній договір 
купівлі-продажу нерухомого майна від 07.05.2014 р., згідно з яким 
сторони домовилися укласти основні договори купівлі-продажу не-
рухомого майна, за якими відповідач зобов’язався передати у влас-
ність позивача нерухоме майно. Зі свого боку позивач виконав 
зобов’язання з оплати завдатку в рахунок оплати нерухомого май-
на за основними договорами, а відповідач ухиляється від укладення 
основних договорів купівлі-продажу.

Яке рішення повинен прийняти суд?
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Р о з д і л   11
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ 

ПРАВОВІДНОСИНАХ

§ 1. Поняття, підстави та функції 
господарсько-правової відповідальності

Під час розгляду питання господарсько-правової відпо-
відальності необхідно знати, що відсутність правопорушень 
у господарських правовідносинах – це ідеальний, а не реаль-
ний стан економічного життя. Вони мають здебільшого де-
структивний вплив і на економіку, і на майновий стан гос-
подарюючих суб’єктів. Тому одним із найефективніших за-
собів дотримання господарського правопорядку є відпові-
дальність за господарські правопорушення, яка називається 
господарсько-правовою відповідальністю. Така відповідаль-
ність у разі господарського правопорушення ґрунтується на 
загальнотео ретичних засадах юридичної відповідальності й 
означає обов’язок суб’єкта господарювання відповідати за до-
пущені ним правопорушення.

Тобто господарська відповідальність – це зафіксована в 
нор мативних актах або передбачена договором міра примусу 
і негативні (обтяжливі наслідки), які застосовуються до учас-
ника господарських правовідносин, який учинив правопору-
шення чи не виконав умов господарського договору.

Вона виражається в економічних за змістом і юридичних 
за формою заходах впливу на учасників господарських пра-
вовідносин у разі вчинення ними господарського правопору-
шення. Особливостями господарської відповідальності є:

– сфера застосування – господарські правовідносини 
(господарсько-майнові, господарсько-організаційні, публічні, 
внутрішньогосподарські);

– вона є реакцією на протиправну поведінку суб’єкта гос-
подарювання, яка може виражатися у конкретному факті (не-
достача поставленої продукції) або в порушенні закону (діяль-
ність із порушенням ліцензійних умов);
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– вона полягає у зменшенні благ суб’єкта господарюван-
ня (санкції за правопорушення, спрямовані на його майно);

– передбачається в законі або договорі;
– забезпечується державним примусом у судовому або 

претензійно-позовному порядку (ст.ст. 222–223 ГКУ);
– може застосовуватися безпосередньо кредитором шля-

хом вжиття оперативно-господарських санкцій (ст.ст. 235–
237 ГКУ або спеціально-уповноваженими органами (ст. 238 ГКУ).

Основними підставами господарсько-правової відпові-
дальності є:

Правова, що є сукупністю норм права про відповідальність 
суб’єктів господарських відносин.

Такими суб’єктами, відповідно до ст. 55 ГКУ, визначаються 
учасники господарських відносин, які здійснюють господар-
ську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукуп-
ність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене 
майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в 
межах цього майна.

Юридико-фактична. Це протиправна дія або бездіяльність 
особи – господарського правопорушника, що порушують пра-
ва та законні інтереси потерпілої особи чи заважають їх реалі-
зації. Ця підстава складається з чотирьох елементів, визначе-
них у теорії права, які в господарських правопорушеннях на-
зиваються умовами господарсько-правової відповідальності, 
а саме:

– факт господарського порушення, тобто порушення 
нор ми у сфері господарювання, норм господарського законо-
давства, умови договору, державного контракту тощо, внаслі-
док чого завдаються збитки або інша шкода майновим правам 
та інтересам потерпілого (кредитора); до складу господар-
ського правопорушення, за аналогією будь-яких інших пра-
вопорушень, входять: об’єктивна сторона (невиконання або 
неналежне виконання господарського зобов’язання); об’єкт 
(державний або інших учасників у господарських відносин ін-
терес); суб’єкт (суб’єкт господарських правовідносин – сторо-
на зобов’язання, що порушила його умови); суб’єктивна сто-
рона ставлення конкретної посадової особи, органу управ-
ління, суб’єкта господарювання до можливих наслідків 
право порушення;
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– протиправність поведінки господарського порушника. 
Така умова визначається у господарському праві в широкому 
розумінні. Це може бути і дія, і бездіяльність, що порушують 
правову норму, планове завдання, умови договору та ін.;

– причинний зв’язок між протиправною поведінкою по-
рушника та завданими потерпілому збитками. Цей зв’язок 
необхідно доводити відповідними документальними дока-
зами;

– вина господарського правопорушника. Це негативне 
суб’єктивне ставлення правопорушника до прав і законних ін-
тересів потерпілого. Вина у господарській практиці – це на-
стання двох обставин, які дають підстави для застосування 
відповідальності: наявність в особи-правопорушника реаль-
них можливостей для належного виконання; невжиття ним 
усіх необхідних заходів для недопущення правопорушення, 
запобігання збиткам (шкоді) потерпілого. Формою вини може 
бути: умисел або необережність правопорушника.

Сукупність цих чотирьох умов утворює юридико-фактичні 
підстави господарсько-правової відповідальності. Зазначимо, 
що для застосування майнової відповідальності у виді від-
шкодування збитків необхідна наявність чотирьох умов, тоді 
як для застосування неустойки, штрафу чи пені досить лише 
двох з них: факту господарського правопорушення та проти-
правності поведінки порушника.

Основними ознаками господарсько-правової відповідаль-
ності є:

– майновий та організаційний характер відповідальності;
– така відповідальність є реакцією на протиправну по-

ведінку суб’єкта господарювання, яка може виражатися у кон-
кретному факті (недостача поставленої продукції) або в тако-
му, що визнається законом негативним, у загальному резуль-
таті господарської діяльності (порушення ліцензійних умов, 
перевищення лімітів природокористування);

– вона полягає у зменшенні матеріальних благ суб’єкта 
господарювання, однак спрямована не на особу суб’єкта госпо-
дарювання, а на його майнову базу (безпосередньо чи в кінце-
вому підсумку);

– передбачається юридично – в законі та/або договорі;
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– забезпечується державним примусом, який проявля-
ється по-різному: явно (винесення господарським судом рі-
шення про стягнення з порушника договірних зобов’язань 
неустойки) або приховано (відмова кредитора прийняти та 
оплатити продукцію неналежної якості неналежного асорти-
менту);

– застосовується і за принципом вини (відшкодування 
збитків, сплата неустойки), і безвідносно від її наявності (гос-
по дарсько-адміністративний штраф, оперативно-госпо дар-
ські санкції, планово-госпрозрахункові санкції, гос по дар сько-
організаційні санкції тощо);

– можливість перевищення розміру відповідальності 
порівняно з розміром заподіяної шкоди або збитків (напри-
клад, застосування штрафної неустойки, повернення завдат-
ку тощо).

Господарсько-правова відповідальність, відповідно до ч. 3 
ГКУ, ґрунтується на принципах, згідно з якими: 

– потерпіла сторона має право на відшкодування збитків 
незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

– передбачена законом відповідальність виробника 
(продавця) за недоброякісність продукції застосовується та-
кож незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

– сплата штрафних санкцій за порушення зобов’язання, 
а також відшкодування збитків не звільняють правопоруш-
ника без згоди другої сторони від виконання прийнятих 
зобов’язань у натурі;

– у господарському договорі неприпустимі застережен-
ня щодо виключення або обмеження відповідальності вироб-
ника (продавця) продукції, презумпції вини.

Відсутність вини, як уставлено ч. 2 ст. 614 ЦКУ, доводиться 
особою, яка порушила зобов’язання. Відповідно до ч. 2 ст. 218 
ГКУ, учасник господарських відносин відповідає за невико-
нання або неналежне виконання господарського зобов’язання 
чи порушення правил здійснення господарської діяльності, 
якщо не доведе, що ним вжито всіх залежних від нього захо-
дів для недопущення господарського правопорушення. У разі, 
якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт 
господарювання за порушення господарського зобов’язання 
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несе господарсько-правову відповідальність, якщо не дове-
де, що належне виконання зобов’язання виявилося неможли-
вим унаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і не-
відворотних обставин за цих умов здійснення господарської 
діяль ності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, по-
рушення зобов’язань контрагентами правопорушника, відсут-
ність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, 
відсутність у боржника необхідних коштів.

Також, відповідно до ч. 4 ст. 219 ГКУ, сторони зобов’язання 
можуть передбачити певні обставини, які через надзвичайний 
характер цих обставин є підставою для звільнення їх від гос-
подарської діяльності у випадку порушення зобов’язання че-
рез ці обставини, а також порядок засвідчення факту виник-
нення таких обставин. Визначення непереборної сили перед-
бачено у п. 1 ч. 1 ст. 263 ЦКУ, як надзвичайна або невідтворна 
за даних умов подія.

Такі обставини на практиці укладання та виконання гос-
подарських договорів позначаються терміном «форс-мажорні 
обставини». В принципі цей термін відображає їх зміст, але не 
передбачений законодавством і вживається як іноземне по-
няття (англійсько-французьке слово: force – сила, французьке 
majer – найбільший). До загального принципу визнання непе-
реборної сили можна віднести об’єктивний і абсолютний ха-
рактер обставин як дію факторів, що стали перешкодою вико-
нання зобов’язань, тобто вони мають стосуватися не тільки 
заподійника шкоди, а поширюватися на інших. Неможливість 
виконання повинна бути абсолютною, а не скрутною лише 
для боржника. До нездоланної сили в законодавстві і договір-
ній практиці належать стихійні лиха (землетруси, повені) чи 
інші обставини, що неможливо передбачити чи запобігти (або 
можливо передбачити, але неможливо запобігти) за сучасно-
го рівня людського знання і можливостей. В усіх цивільно-
правових системах нездоланна сила є обставиною, що звіль-
няє від відповідальності. До юридичного форс-мажору також 
належать рішення вищих державних органів (заборона імпор-
ту чи експорту, валютні обмеження та ін.), страйки, війни, ре-
волюції тощо. Не визнаються форс-мажорними обставини, що 
по суті є комерційним ризиком, наприклад, труднощі у зв’язку 
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з несприятливою кон’юнктурою ринку, зміна цін і т.д. Понят-
тя юридичного форс-мажору не має чіткого юридичного ви-
значення. Тому зазвичай контрагенти встановлюють випадки 
непередбачених обставин і їхні правові наслідки в договірно-
му порядку.

За сукупністю дій щодо застосування до правопорушни-
ка у сфері господарювання передбачених законом чи догово-
ром санкцій, а також правових наслідків такого застосування, 
визначаються функції господарсько-правової відповідальнос-
ті. Види та їх зміст у теорії господарського права визначають-
ся по-різному.

Узагальнивши їх, є підстави виокремити шість основних 
функцій господарсько-правової відповідальності.

1. Стимулююча функція. Господарсько-правова відпові-
дальність, яка полягає в застосуванні до правопорушника еко-
номічних (майнових) санкцій, передбачає спонукання (нега-
тивне стимулювання) його і до припинення правопорушення, 
і до реального виконання зобов’язання. Стимулювання є нега-
тивним у тому розумінні, що особа, яка вчинила господарське 
правопорушення, несе певні майнові витрати внаслідок засто-
сування до неї економічних санкцій. Така функція характерна 
практично всім видам санкцій, передбачених або санкціонова-
них нормами господарського права. Вона має на меті насам-
перед вдовольнити економічний інтерес потерпілого суб’єкта 
шляхом стимулювання (економічного, майнового) правопо-
рушника до припинення протиправної поведінки. Виконання 
господарських зобов’язань господарюючими суб’єктами спри-
ятиме реальному задоволенню суспільних потреб у продукції, 
роботах, послуг.

2. Компенсаційна функція. Полягає у відновленні поруше-
ного господарського правопорядку й у відшкодуванні право-
порушником майнових і грошових збитків потерпілій стороні, 
у поновленні її майнової бази шляхом стягнення на її користь 
сум компенсаційних майнових санкцій.

3. Штрафна функція. Зумовлюється протиправною по-
ведінкою (господарським правопорушенням, невиконанням 
або неналежним виконанням зобов’язань) правопорушника. 
У цьому розумінні господарсько-правова відповідальність 
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є ретроспективною, тобто реакцією на скоєні протиправні 
дії (бездіяльність) у вигляді відповідальності як покарання 
правопорушника економічними санкціями. Загалом штрафна 
функція покладена на такі види господарсько-правових санк-
цій, як неустойка, штраф, пеня (так звані штрафні санкції).

4. Функція попередження правопорушень. Суть її полягає 
в тому, що завдяки застосуванню відповідальності не тільки 
усувається факт господарського правопорушення, а й засто-
совуються (господарським судом, судом) правові заходи, спря-
мовані на усунення його причин та умов. Як попереджуваль-
ний засіб, господарсько-правова відповідальність найефек-
тивніша тоді, коли є матеріально-правовий зв’язок відпові-
дальності господарюючого суб’єкта з матеріальною відпові-
дальністю його працівників, передбаченою трудовим правом. 
Відшкодування господарюючим суб’єктом збитків, сплата неу-
стойки (штрафу, пені) – це так звані невиробничі витрати, які 
відносяться на прибуток господарюючих суб’єктів і негатив-
но впливають на формування різних фондів заохочення їх пра-
цівників.

5. Сигналізаційна функція. Проявляється в тому, що засто-
сування до суб’єкта господарювання господарсько-правової 
відповідальності є сигналом для нього про необхідність поліп-
шення своєї роботи з метою уникнення в майбутньому втрат 
від застосування такої відповідальності, а для контрагентів 
такого господарюючого суб’єкта – сигналом про необхідність 
зважити доцільність продовження з ним договірного зв’язку 
або розірвання існуючого.

6. Інформаційна функція. Означає, що факт пред’явлення 
претензії, позову, стягнення збитків чи неустойки – це юри-
дична інформація про неблагополучний стан, наявні хиби 
у господарській діяльності суб’єкта. Водночас це й інформа-
ція про необхідність вжиття відповідних заходів щодо поліп-
шення справ, наведення порядку у власній діяльності. Це та-
кож інформація для партнерів, контрагентів господарюючого 
суб’єкта для вирішення питання про доцільність провадження 
з ним своїх відносин.

Підсумовуючи, зазначимо, що в юридичній літературі не-
має однакового їх переліку і тлумачення. Зокрема академік 
В. К. Мамутом наголошує на необхідності визначитись, якій 
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функції господарсько-правової відповідальності віддати пере-
вагу в разі формування системи відповідальності на майбут-
нє50. З іншого боку – функції господарсько-правової відпові-
дальності не залежно від видів є в діалектичній єдності та за-
собом її забезпечення.

За невиконання або неналежне виконання господарських 
зобов’язань чи порушення правил здійснення господарської 
діяльності правопорушник відповідає належним йому на пра-
ві власності або закріпленим за ним на праві господарського 
відання чи оперативного управління майном, якщо інше не 
передбачено ГКУ та іншими законами. Засновники суб’єкта 
господарювання не відповідають за зобов’язаннями цього 
суб’єкта, крім випадків, передбачених законом або установчи-
ми документами про створення цього суб’єкта.

Якщо правопорушенню сприяли неправомірні дії (без-
діяльність) другої сторони зобов’язання, суд має право змен-
шити розмір відповідальності або звільнити відповідача від 
відповідальності. Це відбувається і тоді, коли кредитор на-
вмисно або з необережністю сприяв збільшенню розмірів 
збитків або не вжив заходів до їх зменшення. Учасники госпо-
дарських відносин, що порушили майнові права або законні 
інтереси інших суб’єктів, відповідно до ст. 222 ГКУ, зобов’язані 
поновити їх, не чекаючи пред’явлення їм претензії чи звер-
нення до суду. В разі необхідності відшкодування збитків або 
застосування інших санкцій суб’єкт господарювання чи інша 
юридична особа – учасник господарських відносин, чиї пра-
ва або законні інтереси порушено, з метою безпосередньо-
го врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів 
має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо 
інше не встановлено законом.

Претензія підлягає розгляду в місячний строк із дня її 
одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчи-
ми актами. У разі порушення встановлених строків розгляду 
претензії або залишення її без відповіді суд під час вирішення 
господарського спору стягує в доход держави з винної особи 
штраф у розмірі, встановленому законом.
_____________________________________________

50 Хозяйственное право: учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хаху-
лина и др. – К.: Юринком Интер, 2002. – С. 881–882.
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Обґрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобо-
в’язаний задовольнити.

У чинному ГКУ окремо передбачені особливості відпові-
дальності за прострочення боржника та прострочення кре-
дитора. Так, боржник, який прострочив виконання господар-
ського зобов’язання, відповідно до ст. 220 ГКУ, відповідає пе-
ред кредитором (кредиторами) за збитки, завдані простро-
ченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла 
після прострочення. Якщо внаслідок прострочення боржника 
виконання втратило інтерес для кредитора, він має право від-
мовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодуван-
ня збитків. Боржник не вважається таким, що прострочив ви-
конання зобов’язання, доки воно не може бути виконано вна-
слідок прострочення кредитора.

Кредитор, відповідно до ст. 221 ГКУ, вважається таким, що 
прострочив виконання господарського зобов’язання, якщо 
він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване 
боржником, або не виконав дій, що передбачені законом, інши-
ми правовими актами, або випливають із змісту зобов’язання, 
до вчинення яких боржник не міг виконати свого зобов’язання 
перед кредитором. Прострочення кредитора дає боржнико-
ві право на відшкодування завданих простроченням збит-
ків, якщо кредитор не доведе, що прострочення не спричине-
но умисно або через необережність його самого або тих осіб, 
на яких за законом чи дорученням кредитора було покладе-
но прийняття виконання. Після закінчення прострочення кре-
дитора боржник відповідає за виконання на загальних підста-
вах. У разі, якщо кредитор не виконав дій, зазначених у части-
ні першій цієї статті, за погодженням сторін допускається від-
строчення виконання на строк прострочення кредитора.

Під час реалізації в судовому порядку відповідальності за 
правопорушення у сфері господарювання застосовуються за-
гальний та скорочені строки позовної давності, передбачені 
ЦКУ, якщо інші строки не встановлено ГКУ.

Зокрема ст. 257 ЦКУ загальна позовна давність встанов-
лена тривалістю на три роки.

Позовна давність в один рік застосовується, зокрема до 
вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені); про спросту-
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вання недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової 
інформації. У цьому разі позовна давність обчислюється від 
дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації 
або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці 
відомості; про переведення на співвласника прав та обов’язків 
покупця у разі порушення переважного права купівлі частки 
у праві спільної часткової власності (ст. 362 ЦКУ); у зв’язку з 
недоліками проданого товару (ст. 681 ЦКУ; у зв’язку з переве-
зенням вантажу, пошти (ст. 925 ЦКУ); про оскарження дій ви-
конавця заповіту (ст. 1293 ЦКУ), наприклад щодо частки у ста-
тутному капіталі.

У п’ять років вона застосовується до вимог про визнання 
недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або 
обману. У десять років застосовується до вимог про застосу-
вання наслідків нікчемного правочину.

Строки застосування адміністративно-господарських 
санк цій до суб’єктів господарювання встановлюються у ст. 250 
ГКУ. Вони, зокрема, можуть бути застосовані до суб’єкта гос-
подарювання протягом шести місяців з дня виявлення пору-
шення, але не пізніше як через один рік із дня порушення цим 
суб’єктом установлених законодавчими актами правил здій-
снення господарської діяльності, крім випадків, передбачених 
законом.

Господарсько-правова відповідальність, виходячи з її ознак 
та процедури застосування, за формою є юридичною, а за зміс-
том – економічною, і застосовується у формі певної системи 
майнових (економічних) санкцій, передбачених або дозволе-
них нормами господарського законодавства та полягає у сво-
єрідній реакції держави на правопорушення, що вчинені учас-
никами господарських відносин за порушення договірних та/
або позадоговірних зобов’язань, і за яке законом чи договором 
передбачено застосування санкцій у встановленому порядку 
за відповідною процедурою51.

_____________________________________________

51 Мілімко Л. В. Господарсько-правова відповідальність: ознаки, процедура 
застосування / Л. В. Мілімко // Юридичний вісник. – К., – 2016. – № 1 (38). – 
С. 145–149.
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§ 2. Види господарсько-правової відповідальності
Господарсько-правову відповідальність можна класифіку-

вати на види за різними критеріями.
Залежно від підстав виникнення прав та обов’язків найпо-

ширенішими є договірна та недоговірна.
Договірна відповідальність – це відповідальність за пору-

шення існуючого між сторонами договірного зобов’язання, що 
становить додатковий до основного, існуючого, юридичний 
обов’язок. Цей новий обов’язок приєднується до невиконано-
го, водночас зазвичай не змінюючи останнього. Так, згідно з 
ч. 1 ст. 622 ЦКУ, боржник, який сплатив неустойку і відшкоду-
вав збитки, завдані порушенням зобов’язання, не звільняєть-
ся від обов’язку виконати зобов’язання в натурі, якщо інше не 
встановлене договором або законом.

Недоговірна (позадоговірна) відповідальність – це відпо-
відальність за порушення законодавства про дозвільну сис-
тему щодо господарської діяльності, майнових і немайно-
вих обов’язків, які виникають не з господарського догово-
ру, а з інших підстав (юридичних фактів). Також з публіч-
них зобов’язань унаслідок заподіяння шкоди суб’єкту або 
суб’єктом господарювання придбання або збереження майна 
суб’єктом господарювання за рахунок іншої.

Залежно від розміру відповідальності правопорушника від-
повідальність є: повна, обмежена та кратна (підвищена).

Повна відповідальність полягає у відшкодуванні (компен-
сації) шкоди, завданої правопорушенням у еквівалентному 
(рівному) розмірі. Це означає, що заподіювач шкоди повинен 
відшкодувати контрагенту чи державі всі види збитків.

Повна відповідальність також виявляється у компенса-
ції моральної шкоди, яка полягає у приниженні честі, гідної та 
ділової репутації фізичної особи-підприємця та іміджу юри-
дичної особи-суб’єкта господарювання. Якщо за порушення 
зобов’язання встановлено неустойку, то вона, відповідно до 
ч. 1 ст. 624 ЦКУ, підлягає стягненню у повному розмірі, неза-
лежно від відшкодування збитків.

Обмежена відповідальність передбачає встановлення меж 
розміру збитків, які підлягають відшкодуванню. У нормах пра-
ва, що визначають обмежений розмір відповідальності, вста-
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новлюється максимальний розмір збитків, або припис не стя-
гувати з боржника певні види збитків (ст. 219 ГКУ). В таких 
випадках розмір завданої правопорушенням шкоди переви-
щує розмір відшкодування. Водночас питання щодо зменшен-
ня розміру або звільнення від відповідальності суб’єкта госпо-
дарювання є виключно компетенцією суду.

Субсидіарна відповідальність – додаткова відповідаль-
ність третьої особи поряд із відповідальністю правопорушни-
ка, реалізація якої здійснюється «почергово». Її сутність поля-
гає в тому, що вимоги повинні бути висунуті насамперед до 
боржника і лише у разі неотримання від нього їх задоволення 
повністю або частково – до особи, яка несе додаткову (субси-
діарну) відповідальність. Наприклад, відповідальність гаран-
та за кредиторами, отриманими суб’єктами господарювання.

Залежно від засобу відшкодування вона є: майнова, орга-
нізаційно-господарська та грошова.

Майнова – це один з основних видів господарської відпо-
відальності, яка полягає у відшкодуваннях за неодержання, 
втрату або пошкодження матеріальних об’єктів суб’єкта гос-
подарювання.

Організаційно-господарська – це другий після майнової 
вид господарської відповідальності суб’єктів організаційно-
господарських повноважень і суб’єктів господарювання, які 
вступили у зобов’язальне правовідношення. За такими зобо-
в’язаннями кожна із сторін, що взяла на себе певні обов’язки, 
за договором, або в не договірній формі, відповідно до 
ст. 176 ГКУ, відповідає за їх виконання. Прикладом останніх є 
соціально-комунальні зобов’язання.

Грошова – це вид відповідальності, за якою грошові санкції 
за порушення грошових зобов’язань (відшкодування збитків і 
сплату штрафних санкцій) встановлюються у відсотках, роз-
мір яких встановлюється ГКУ і визначається обліковою став-
кою Національного банку України.

Обмежена відповідальність може встановлюватись зако-
ном, договором, або рішенням суду, наприклад, якщо пору-
шення сталося з вини кредитора (ст. 616 ЦКУ).

Кратна відповідальність – це вид цивільно-правової 
відповідальності, що передбачає відшкодування збитків 
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у більшому розмірі, ніж розмір завданої майнової шкоди. 
Наприклад, згідно зі ст.ст. 230, 231 ЦКУ, в разі вчинення 
правочину під впливом обману або насильства винна сторона 
відшкодовує іншій стороні збитки у подвійному розмірі та 
моральну шкоду. Кратний розмір відповідальності може 
встановлюватися і домовленістю сторін.

За множинністю суб’єктного складу, коли у зобов’язаннях 
з боку кредитора або боржник може діяти дві або більше осіб, 
господарська відповідальність є: дольова, солідарна та субси-
діарна. Відмінність зазначених видів відповідальності зале-
жить від її розподілу між співборжниками.

Так, відповідно до ст. 540 ЦКУ, якщо у зобов’язанні беруть 
участь декілька кредиторів або кілька боржників, кожний із 
кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із борж-
ників повинен виконати обов’язок у рівній частці, якщо інше 
не встановлено договором або актами цивільного законодав-
ства. Тобто за загальним правилом відповідальність співборж-
ників перед кредитором є частковою. Відповідальність визна-
чається часткою участі в договорі про виконання зобов’язання.

Солідарна відповідальність ґрунтується на принципі 
«один за всіх», що означає її нероздільність між солідарними 
боржниками. Може застосовуватися в умовах, установлених 
законом чи договором, і можлива лише тоді, коли є декіль-
ка суб’єктів господарювання на боці боржника (ст. 227 ГКУ). 
В разі солідарного обов’язку боржників (солідарних боржни-
ків) повного господарського товариства кредитор має право 
вимагати виконання обов’язку частково або в повному обся-
зі і від усіх боржників разом, і від будь-кого з них окремо. Солі-
дарні боржники залишаються зобов’язаними доти, доки їхній 
обов’язок не буде виконаний у повному обсязі. Учасник госпо-
дарських відносин, який відшкодовує збитки, має право стяг-
нути збитки з третіх осіб у порядку регресу.

Залежно від критеріїв учені-юристи виокремлюють й інші 
види господарської відповідальності. Наприклад, О. М. Вінник 
залежно від інституту господарського законодавства, нор-
ми якого передбачають застосування господарсько-правової 
відповідальності, розрізняє: відповідальність за порушен-
ня антимонопольно-конкурентного законодавства; відпові-



447

дальність у сфері капітального будівництва; відповідальність 
у галузі зовнішньоекономічної діяльності; відповідальність 
у галузі транспорту; відповідальність на ринку цінних папе-
рів та ін.52.

Окремим видом господарсько-правової відповідальнос-
ті є відповідальність за економічні порушення. Вона, відповід-
но до ст. 49 ГКУ, випливає з того, що суб’єкти господарювання, 
здійснюючи господарську діяльність, допускають економіч-
ні правопорушення і заподіюють шкоду довкіллю та порушу-
ють права та законні інтереси інших суб’єктів, установ, орга-
нізацій, права місцевого самоврядування і держави. За завда-
ну шкоду і збитки несуть майнову й іншу встановлену відпо-
відальність.

§ 3. Класифікація господарсько-правових санкцій
Термін «санкція» (лат. sanctio – непорушний закон, найсу-

воріша постанова) означає передбачені законом або догово-
ром примусові заходи впливу, міра юридичної відповідальнос-
ті за порушення законодавства або договірного зобов’язання, 
що застосовується до винної особи та зумовлюють певні не-
сприятливі (негативні) для неї наслідки. Власне господарськи-
ми санкціями як правовими засобами відповідальності у сфері 
господарювання, відповідно до ч. 1 ст. 217 ГКУ, визнаються за-
ходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в ре-
зультаті застосування яких для нього настають несприятли-
ві економічні та/або правові наслідки. Тобто санкція як один 
із елементів певного виду відповідальності завжди обтяжли-
ва несприятливими для правопорушника наслідками. За зміс-
том санкції є господарськими, економічними й адміністратив-
но-господарськими (штрафними). Економічними, зокрема 
охоплюються відшкодування збитків, неустойка, пеня, штраф 
та ін. Штрафні санкції мають адміністративно-правовий ха-
рак тер і виконують функцію примусу, відповідно, умовами 

_____________________________________________

52 Господарське право: навч. посібник. – 2-ге вид., змін та доп. / О. М. Вінник. – 
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С. 387.
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догово ру вона не передбачена. Як наслідок, господарські еко-
номічні санкції застосовуються за ініціативою учасників гос-
подарських правовідносин, адміністративно-господарські – 
уповноваженими органами державної влади або органами 
місцевого самоврядування.

Залежно від видів господарських правопорушень, відпо-
відно до ч. 2 ст. 217 ГКУ, в сфері господарювання застосовують 
такі за своєю суттю види економіко-юридичних санкцій:

– відшкодування збитків;
– штрафні;
– оперативно-господарські;
– господарсько-організаційні;
– адміністративно-господарські;
– планово-розрахункові.
Найпоширенішим видом господарсько-правової відпові-

дальності у разі не виконання чи неналежного виконання гос-
подарських зобов’язань є така санкція, як відшкодуван ня збит-
ків. Оскільки майнові господарські зобов’язання, які виника-
ють між учасниками господарських відносин, відповідно до 
ч. 1 ст. 175 ГКУ регулюються ЦКУ з урахуванням особливос-
тей, передбачених ГКУ, тому цей вид санкцій має цивільно-
правовий характер. Зокрема відшкодування збитків регулю-
ються ст. 22 ЦКУ, відшкодування збитків, завданих порушен-
ням зобов’язання відповідно – ст. 623 ЦКУ та ст.ст. 224–229 ГКУ.

У цьому разі учасник господарських відносин, який пору-
шив господарське зобов’язання або установлені вимоги щодо 
здійснення господарської діяльності, повинен відшкодува-
ти завдані ним збитки суб’єкту права, законні інтереси якого 
порушено. Збитки – витрати, зроблені управненою стороною, 
втрата або пошкодження її майна, а також неодержані нею до-
ходи, які управнена сторона одержала б у разі належного ви-
конання зобов’язання або додержання правил здійснення гос-
подарської діяльності другою стороною. До складу збитків, 
що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила госпо-
дарське правопорушення, належать: ринкова вартість втра-
ченого, пошкодженого або знищеного: майна, визначена від-
повідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні 
санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, 
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додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, 
яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання дру-
гою стороною, вартість додаткових робіт, перевитрачених ма-
теріалів чи коштів; неодержаний прибуток (втрачена вигода), 
на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розрахову-
вати у разі належного виконання зобов’язання другою сторо-
ною; витрачену додаткову суму на виплату вимушеного про-
гулу, що стався внаслідок невиконання зобов’язань збільшен-
ня умовно-постійних затрат на одиницю продукції у зв’язку 
з зменшенням обсягу виробництва, якщо це стало наслідком 
невиконання зобов’язань іншою стороною, матеріальна ком-
пенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом 
(ст. 225 ГКУ).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо догово-
ром або законом не передбачено відшкодування у меншому 
або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одер-
жала у зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має 
відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути 
меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до об-
ставин справи, майнова шкода може бути відшкодована і в ін-
ший спосіб, зокрема шкода, завдана майну, може відшкодову-
ватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, по-
лагодження пошкодженої речі тощо).

Розмір збитків, завданих порушенням зобов’язання, від-
повідно до ч. 2 ст. 623 ЦКУ, доказується кредитором. Збитки 
визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на 
день добровільного задоволення боржником вимоги кредито-
ра у місці, де зобов’язання має бути виконане, а якщо вимога 
не була задоволена добровільно, – у день пред’явлення позову, 
якщо інше не встановлено законом або договором. Суд може 
задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до 
уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення. 
Під час визначення неодержаних доходів (упущеної вигоди) 
враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання.

Законом щодо окремих видів господарських зобов’язань 
може бути встановлено обмежену відповідальність за не-
виконання або неналежне виконання зобов’язань. Під час 



450

визначення розміру збитків, якщо інше не передбачено 
законом або договором, враховуються ціни, що були за місцем 
виконання зобов’язання на день задоволення боржником у 
добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків, а 
у разі, якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку, – 
на день подання до суду відповідного позову про стягнення 
збитків. Кабінетом Міністрів України можуть затверджуватися 
методики визначення розміру відшкодування збитків у сфері 
господарювання.

Склад збитків, що підлягають відшкодуванню у внутріш-
ньогосподарських відносинах, визначається відповідними 
суб’єктами господарювання-господарськими організаціями з 
урахуванням специфіки їх діяльності.

У разі заподіяння збитків одночасно декількома учасни-
ками господарських відносин кожний з них зобов’язаний від-
шкодувати збитки суб’єктові, якому завдано збитків, відпо-
відно до вимог та ст.ст. 543–544 ЦКУ, 196 ГКУ. Наприклад, по-
купцеві за договором поставки було завдано збитків у резуль-
таті невиконання контрагентами постачальника договірних 
зобов’язань.

Учасник господарських відносин, який відшкодував збит-
ки, має право стягнути у порядку регресу витрачені кошти з 
третіх осіб. Державні (комунальні) підприємства за наявнос-
ті підстав зобов’язані вжити заходів щодо стягнення у поряд-
ку регресу збитків з інших суб’єктів господарювання або стяг-
нути збитки з винних працівників підприємства відповідно до 
вимог законодавства про працю.

Особливості відшкодування збитків у разі порушення 
грошових зобов’язань, відповідно до ст. 229 ГКУ, полягають у 
тому, що: учасник господарських відносин у разі порушення 
ним грошового зобов’язання не звільняється від відповідаль-
ності через неможливість виконання і зобов’язаний відшко-
дувати збитки, завдані невиконанням зобов’язання, а також 
сплатити штрафні санкції відповідно до встановлених зако-
ном вимог; обчислення розміру збитків здійснюється у валю-
ті, в якій провадилися або повинні бути проведені розрахун-
ки між сторонами, якщо інше не встановлене законом; у разі 
висунення вимог щодо відшкодування збитків в іноземній ва-
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люті кредитором повинен бути зазначений грошовий еквіва-
лент суми збитків у гривнях за офіційним курсом Національ-
ного банку України на день висунення вимог. Відшкодування 
збитків застосовується у претензійно-позовному порядку.

В оглядовому Листі Вищого господарського суду України 
«Про деякі питання практики застосування господарськими 
судами законодавства у справах, в яких заявлено вимоги про 
відшкодування збитків» від 14.01.2014 р. № 01-06/20/2014 за-
значено, що:

1) витрати на оплату юридичних послуг не є збитками у 
розумінні ст.ст. 623 ЦКУ та ст. 224 ГКУ;

2) безпідставне перерахування коштів не є втратами, які 
мають компенсуватися шляхом відшкодування збитків;

3) у вирішенні спорів про відшкодування збитків у ви-
гляді упущеної вигоди суди повинні дослідити, чи могли такі 
збитки бути реально понесені кредитором та чи вживав кре-
дитор заходів щодо їх відшкодування.

Штрафні санкції. Ці санкції встановлені зазвичай норма-
тивними актами, що регулюють окремі види господарських 
відносин (положення про поставки продукції і товарів, стату-
ти та ін.).

Штрафними визнаються господарські санкції у виді гро-
шової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господар-
ських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним 
правил здійснення господарської діяльності, невиконання 
або неналежного виконання господарського зобов’язання. 
Щодо окремих видів зобов’язань може бути визначений роз-
мір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін 
не допускається. Якщо порушено господарське зобов’язання, 
в якому хоча б одна сторона є суб’єктом господарювання, що 
належить до державного сектора економіки, або порушення 
пов’язане з виконанням державного контракту, або виконан-
ня зобов’язання фінансується за рахунок Державного бюдже-
ту України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції 
застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи дого-
вором, у таких розмірах:

– за порушення умов зобов’язання щодо якості (комп-
лектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 
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двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) това-
рів (робіт, послуг);

– за порушення строків виконання зобов’язання стя-
гуєть ся пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, по-
слуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний 
день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів 
додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків указаної 
вартості.

У разі, якщо розмір штрафних санкцій законом не визна-
чено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому дого-
вором. Водночас розмір санкцій може бути встановлено дого-
вором у відсотковому відношенні до суми невиконаної части-
ни зобов’язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у 
відсотковому відношенні до суми зобов’язання незалежно від 
ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості 
товарів (робіт, послуг). У разі недосягнення згоди між сторона-
ми щодо встановлення та розміру штрафних санкцій за пору-
шення зобов’язання спір може бути вирішений у судовому по-
рядку за заявою заінтересованої сторони. 

Штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань 
встановлюються у відсотках, розмір яких визначається облі-
ковою ставкою Національного банку України, за увесь час ко-
ристування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не 
перед бачено законом або договором.

Порядок застосування штрафних санкцій встановлений у 
ст. 232 ГКУ. Зокрема, якщо за невиконання або неналежне ви-
конання зобов’язання встановлено штрафні санкції, то збит-
ки відшкодовуються в частині, не покритій цими санкціями. 
Законом або договором можуть бути передбачені випадки, 
коли: допускається стягнення тільки штрафних санкцій; збит-
ки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції; 
за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або 
штрафні санкції.

Науковець В. К. Мамутов зазначає, що штрафними санк-
ціями є господарські санкції у вигляді грошової суми (неу-
стойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин 
зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здій-
снення господарської діяльності, невиконання або неналеж-
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ного виконання господарського зобов’язання. За порушення 
господарських зобов’язань до суб’єктів господарювання та ін-
ших учасників господарських відносин можуть також засто-
совуватися оперативно-господарські санкції – заходи опера-
тивного впливу на правопорушника, з метою припинення або 
попередження повторення порушень зобов’язання, що вико-
ристовуються сторонами зобов’язання в односторонньому 
порядку. За порушення встановлених законодавчими актами 
правил здійснення господарської діяльності до суб’єктів гос-
подарювання можуть бути застосовані уповноваженими ор-
ганами державної влади або органами місцевого самовряду-
вання адміністративно-господарські санкції, тобто заходи 
організаційно-правового чи майнового характеру, спрямовані 
на припинення правопорушення, допущеного підприємством, 
та ліквідацію його наслідків. Для захисту прав суб’єктів госпо-
дарювання можуть слугувати й установлення, зміни і припи-
нення господарських правовідносин53.

Як зазначалося, розрізняють три види штрафних еконо-
мічних санкцій: штраф у власному розумінні, пеню, неустой-
ку. Розмір штрафу як економічної санкції передбачений зако-
нодавством у трьох способах:

1) штраф у твердій сумі. Прикладом цього виду штрафу є 
штрафи, які сплачують перевізник і відправник за невиконан-
ня плану вантажних перевезень, їх розміри визначають тран-
спортні статути і кодекси окремо стосовно кожного виду тран-
спорту;

2) штраф у процентному відношенні до суми всього 
зобов’язання або невиконаної частини зобов’язання. Напри-
клад, якщо поставлена продукція не відповідає за якістю стан-
дартам чи умовам договору, постачальник сплачує покупце-
ві штраф у розмірі 20 відсотків вартості продукції неналежної 
якості;

3) штраф у кратному розмірі до вартості того предме-
та, який захищається штрафом. Наприклад, за пошкодження 

_____________________________________________

53 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г. Л. Зна-
менський, Д. Х. Липницький, В. В. Хахулін та ін.; за заг. ред. В. К. Мамуто-
ва. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 41–42.
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ваго нів або контейнерів відправником чи одержувачем ван-
тажу під час навантаження або розвантаження вантажів їхні-
ми засобами ці суб’єкти сплачують залізниці штраф у розмірі 
п’ятикратної вартості пошкодженого майна.

Неустойка застосовується переважно як штрафна санкція 
в разі прострочення виконання майнових зобов’язань (постав-
ка, купівля-продаж, міна тощо). Розмір неустойки за простро-
чення виконання зобов’язань загалом не залежить від термі-
ну прострочення виконання. Наприклад, за прострочення або 
недопоставку продукції постачальник сплачує покупцеві не-
устойку в розмірі 8 відсотків вартості непоставленої у строк 
продукції за кожною окремою позицією номенклатури. Зазна-
чена неустойка є штрафною, оскільки сторона, яка порушила 
в цьому випадку умови договору поставки, відшкодовує іншій 
стороні заподіяні внаслідок цього збитки без зарахування сум 
неустойок.

Водночас договором або, відповідно до ч. 2 ст. 624 ЦКУ, пере-
дбачаються так звані залікові неустойки. Залікова неустойка 
спостерігається тоді, коли правопорушник відшкодовує іншій 
стороні збитки у частині, не покритій неустойкою.

Пеня як штрафна економічна санкція застосовується за-
звичай у разі прострочення виконання грошових зобов’язань 
суб’єктами господарської діяльності. Особливістю пені є те, 
що вона встановлюється у процентному відношенні до про-
строченої суми, причому за кожний день прострочення, доки 
зобов’язання не буде виконане. Тобто – це санкція, розмір якої 
збільшується залежно від продовження правопорушення. За-
лежністю суми пені від кількості днів (терміну) прострочення 
виконання вона відрізняється від неустойки як санкції за гос-
подарське правопорушення.

Оперативно-господарські санкції – це передбачені законо-
давством заходи оперативного економічного впливу креди-
тора на господарюючого суб’єкта-боржника (правопорушни-
ка), спрямовані на попередження або зменшення втрат креди-
тора від порушень боржника чи зменшення його шкідливих 
наслідків. Такі санкції застосовуються лише в господарсько-
договірних відносинах.
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Перелік оперативно-господарських санкцій, що їх сторо-
ни можуть передбачити в договорах, передбачений ч. 1 ст. 236 
ГКУ, а саме:

– одностороння відмова від виконання свого зобов’я-
зання управненою стороною, із звільненням її від відповідаль-
ності за це – у разі порушення зобов’язання другою стороною;

– відмова від оплати за зобов’язанням, яке виконано не-
належним чином або достроково виконано боржником без 
згоди другої сторони;

– відстрочення відвантаження продукції чи виконання 
робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива плат-
ником, припинення видачі банківських позичок тощо;

– відмова управненої сторони зобов’язання від прийнят-
тя подальшого виконання зобов’язання, порушеного другою 
стороною, або повернення в односторонньому порядку ви-
конаного кредитором за зобов’язанням (списання з рахунку 
боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за 
неякісну продукцію, тощо);

– встановлення в односторонньому порядку на майбут-
нє додаткових гарантій належного виконання зобов’язань 
стороною, яка порушила зобов’язання: зміна порядку оплати 
продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якос-
ті тощо;

– відмова від встановлення на майбутнє господарських 
відносин із стороною, яка порушує зобов’язання.

Зазначимо, що цей перелік не є вичерпним. Сторони, від-
повідно до ч. 2 ст. 236, можуть передбачити у договорі також 
інші оперативно-господарські санкції.

Підставою для застосування оперативно-господарських 
санкцій є факт порушення господарського зобов’язання дру-
гою стороною. Оперативно-господарські санкції застосову-
ються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у поза-
судовому порядку та без попереднього пред’явлення претен-
зії порушнику зобов’язання. Порядок застосування сторонами 
конкретних оперативно-господарських санкцій визначаєть-
ся договором. У разі незгоди з застосуванням оперативно-
господарської санкції заінтересована сторона може звернути-
ся до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкоду-
вання збитків, завданих її застосуванням.
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Водночас оперативно-господарські санкції можуть засто-
совуватися одночасно з відшкодуванням збитків і стягненням 
штрафних санкцій.

Господарсько-організаційні санкції – це передбачені зако-
ном заходи організаційного впливу (обмеження) на суб’єкта 
господарювання, що застосовуються компетентними держав-
ними органами або за їх ініціативою судом у передбачених за-
коном випадках.

До них належать: обмеження або припинення діяльності 
суб’єкта господарювання та усунення виявлених у його діяль-
ності недоліків. Наприклад, у разі недотримання вимог еколо-
гічного законодавства, санітарно-епідеміологічних правил); 
призупинення дії ліцензії; скасування ліцензій; скасування 
державної реєстрації; примусова реорганізація (у зв’язку з до-
пущеним суб’єктом підприємницької діяльності – монополіс-
том на ринку певного товару – монополістичного правопору-
шення); застосування антидемпінгових заходів; припинення 
експортно-імпортних операцій; зупинення операцій за рахун-
ками суб’єктів господарювання; застосування індивідуально-
го режиму ліцензування; примусова ліквідація.

Механізм застосування господарсько-організаційних 
санк  цій залежить від їх різновиду: адміністративний поря-
док (за рішенням компетентних органів) передбачений щодо 
біль шості санкцій, зокрема таких, як: тимчасове призупинен-
ня діяльності суб’єкта господарювання до усунення виявлених 
по рушень; призупинення дії та скасування ліцензій; засто-
сування антидемпінгових заходів; припинення експортно-
імпортних операцій; застосування індивідуального режиму 
ліцензування; примусова реорганізація; судовий порядок – 
перед бачається щодо скасування відомостей державної реє-
страції та примусової ліквідації.

Адміністративно-майновими санкціями є передбачені за-
коном заходи майнового впливу на порушника, що застосову-
ються компетентними державними органами (щодо конфіска-
ції – судом) у передбачених законом випадках. До таких санкцій 
належать: господарсько-адміністративний штраф; господар-
ська конфіскація; безоплатне вилучення майна з метою його 
знищення; стягнення зборів (обов’язкових платежів) та ін.
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Адміністративно-господарські санкції – заходи органі-
зацій но-правового майнового характеру, що встановлюють-
ся законом та спрямовані на припинення правопорушення 
суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків, які мо-
жуть бути застосовані уповноваженими органами державної 
влади або органами місцевого самоврядування.

Ознаками адміністративно-господарських санкцій є те, що:
– встановлюються виключно законами;
– застосовуються до суб’єкта господарювання в особі 

його керівництва;
– їх метою є припинення порушень суб’єкта господарю-

вання та ліквідація їх наслідків;
– вони застосовуються уповноваженими органами дер-

жавної влади або органами місцевого самоврядування;
– підставою для їх застосування є порушення встановле-

них нормативно-правовими актами правил проведення госпо-
дарської діяльності;

– вони можуть бути застосовані до суб’єкта господарю-
вання протягом шести місяців із дня виявлення порушення, 
але не пізніш як через один рік із дня порушення цим суб’єктом 
встановлених законодавчими актами правил здійснення гос-
подарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.

Органи державної влади та органи місцевого самовряду-
вання, відповідно до своїх повноважень та у порядку, встанов-
леному законом, можуть застосовувати до суб’єктів господа-
рювання такі адміністративно-господарські санкції (ст. 239 
ГКУ): вилучення прибутку (доходу); адміністративно-гос-
подарський штраф; стягнення зборів (обов’язкових платежів); 
зупинення операцій за рахунками суб’єктів господарюван-
ня; застосування антидемпінгових заходів; припинення екс-
портно-імпортних операцій; застосування індивідуального 
режиму ліцензування; зупинення дії ліцензії на здійснення 
суб’єктом господарювання певних видів господарської діяль-
ності; анулювання ліцензії на здійснення суб’єктом господа-
рювання окремих видів господарської діяльності; обмежен-
ня або зупинення діяльності суб’єкта господарювання; скасу-
вання державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарю-
вання; інші адміністративно-господарські санкції, встановле-
ні цим Кодексом та іншими законами.
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Прибуток (доход), одержаний суб’єктом господарюван-
ня внаслідок порушення встановлених законодавством пра-
вил здійснення господарської діяльності, а також суми прихо-
ваного (заниженого) прибутку (доходу) чи суми податку, не-
сплаченого за прихований об’єкт оподаткування, підлягають 
вилученню в доход відповідного бюджету в порядку, встанов-
леному законом. Окрім того, з суб’єкта господарювання стягу-
ється у випадках і порядку, передбачених законом, штраф, але 
не більш як у двократному розмірі вилученої суми, а у разі по-
вторного порушення протягом року після застосування цієї 
санкції – у трикратному розмірі вилученої суми (ст. 240 ГКУ).

За порушення суб’єктом господарювання встановлених 
правил обліку або звітності щодо сплати зборів обов’язкових 
платежів або їх несплати чи неповної сплати сума, яку нале-
жить сплатити, з нього стягується до відповідного бюджету. 
Крім того, з суб’єкта господарювання у визначених законом 
випадках може бути стягнуто штраф у розмірі до п’ятдесяти 
відсотків належної до сплати суми збору (обов’язкового пла-
тежу) (ст. 242 ГКУ).

У разі відмови органів управління або посадових осіб су-
б’єкта господарювання у проведенні документальної перевір-
ки чи у допуску працівників податкових органів для обсте-
ження приміщень, що використовуються для здійснення гос-
подарської діяльності, ненадання податковим та іншим ор-
ганам чи їх посадовим особам встановленої законом звітнос-
ті, розрахунків, декларацій чи інших документів, пов’язаних з 
обчисленням та сплатою податків, зборів (обов’язкових пла-
тежів), операції цього суб’єкта за його рахунками в устано-
вах банку зупиняються. Порядок і строки зупинення операцій 
суб’єктів господарювання за їх рахунками визначаються зако-
ном (ст. 243 ГКУ).

Здійснення окремими учасниками господарських відно-
син зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з одержан-
ням незаконної переваги на ринку України (здійснення дем-
пінгового імпорту, субсидованого імпорту, а також інших дій, 
які визначаються законом як недобросовісна конкуренція), 
що завдало шкоди економіці України або спричинило загрозу 
виникнення такої шкоди, до цих учасників відносин можуть 
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бути застосовані антидемпінгові, компенсаційні або спеціаль-
ні заходи відповідно до закону.

У разі недобросовісної конкуренції, розміщення валют-
них цінностей із порушенням установленого законодавством 
порядку на рахунках та вкладах за межами України, а також 
в інших випадках, якщо дії учасників зовнішньоекономічної 
діяльності завдають шкоди економіці України, експортно-
імпортні операції таких суб’єктів господарювання припиня-
ються на умовах і в порядку, передбачених законом, або може 
застосовуватися індивідуальний режим ліцензування.

Господарсько-адміністративний штраф, відповідно до ч. 1 
ст. 241 ГКУ, – це грошова сума, що сплачується до відповідного 
бюджету суб’єктом господарювання – правопорушником у разі 
порушення ним правил здійснення господарської діяльності.

Форми господарсько-адміністративного штрафу: про-
центному або кратному відношенні до суми порушення; в 
певній кількості неоподаткованих мінімумів доходів грома-
дян. Такий штраф може застосовуватися одночасно з іншими 
адміністративно-господарськими санкціями.

Застосовується: лише у вертикальних відносинах; за поста-
новою компетентних органів (антимонопольних – за пору-
шення антимонопольного та конкурентного законодавства, 
санітарно-епідеміологічної служби – за порушення санітарно-
епідеміологічних вимог, державних органів контролю за ціна-
ми – за порушення державної дисципліни тощо); без дотриман-
ня претензійного порядку; за наявності лише протиправної по-
ведінки (фактична підстава); юридична підстава – закон.

Конфіскація як адміністративно-майнова санкція – це без-
оплатне вилучення в дохід бюджету майна (коштів) суб’єкта 
господарювання – правопорушника у випадках, прямо перед-
бачених законом.

Випадки застосування конфіскації:
– визнання недійсним господарського зобов’язання як 

такого, що вчинене з метою, яка завідомо суперечить інтере-
сам держави та суспільства, здійсненням комерційним банком 
забороненої законом виробничої діяльності;

– у сфері ціноутворення (зокрема щодо підприємств-
монополістів, ціни на продукцію яких регулюються держа-
вою) і в деяких інших випадках;
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– у сфері антимонопольно-конкурентного регулюван-
ня. Так, відповідно до ст. 253 ГКУ, підлягає безоплатному ви-
лученню до Державного бюджету України прибуток (дохід), 
незаконно одержаний суб’єктами підприємницької діяльності 
в результаті зловживання монопольним становищем на рин-
ку, укладенням антиконкурентних угод, актів недобросовісної 
конкуренції;

– у сфері оподаткування. Відповідно до ст. 240 ГКУ, під-
лягають вилученню в дохід відповідного бюджету прибуток 
(дохід), одержаний суб’єктом господарювання внаслідок пору-
шення встановлених законодавством правил здійснення гос-
подарської діяльності, а також суми прихованого (занижено-
го) прибутку чи суми податку, несплаченого за прихований 
об’єкт оподаткування; крім того, з порушника стягується у ви-
падках і порядку, передбачених законом, штраф, але не більш 
як у двократному розмірі вилученої суми, а у разі повторно-
го порушення протягом року після застосування цієї санкції у 
трикратному розмірі вилученої суми.

Юридичною підставою застосування конфіскації є лише 
закон. Фактичні підстави – протиправна поведінка, а у випад-
ку виконання зобов’язання, визнаного недійсним як такого, 
що завідомо суперечить інтересам держави та суспільства, – 
ще й вина (прямий умисел) порушника. Вона застосовується 
лише у судовому порядку за позовами компетентних органів 
(податкових, контрольно-ревізійних тощо).

До конфіскації подібний такий вид адміністративно-
господарських санкцій, як вилучення майна (товарів), що не-
правомірно виготовлене чи неправомірно використовується, 
з метою його знищення. Можливість застосування подібних 
заходів впливу на правопорушника передбачена конкурент-
ним законодавством. Так, відповідно до ст. 254 ГКУ і ст. 25 За-
кону України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», у разі встановлення факту не-
правомірного використання чужих позначень, рекламних 
матеріа лів, упаковки або факту копіювання виробів заінтере-
совані особи можуть звернутися до АМКУ, його територіаль-
них відділень із заявою про вилучення в судовому порядку то-
варів із неправомірно використаним позначенням або копій 
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виробів іншого суб’єкта господарювання і у виробника, і у про-
давця. Вилучення таких товарів (копій виробів іншого суб’єкта 
господарювання) в установленому Урядом порядку застосову-
ється у разі, якщо можливість змішування з діяльністю іншого 
суб’єкта господарювання не може бути усунена іншим шляхом.

Згідно із Законом України від 17.01.2002 р. № 2953-III «Про 
особливості державного регулювання діяльності суб’єктів гос-
подарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпор-
том дисків для лазерних систем зчитування», до порушників 
порядку здійснення такої діяльності можуть бути застосова-
ні додаткові заходи, зокрема опечатування та/або вилучення 
дисків для лазерних систем зчитування, вироблених, імпорто-
ваних або тих, що експортуються з порушенням вимог зазна-
ченого Закону, обладнання та сировини для їх виробництва, 
що не відповідають установленим законом вимогам. Органи 
виконавчої влади у сфері захисту справ споживачів мають пра-
во приймати рішення про припинення суб’єктами сфери гос-
подарювання торгівлі, послуг, ресторанного господарства, у 
тому числі складів оптової і роздрібної торгівлі незалежно від 
форми власності діяльності до усунення виявлених недоліків 
та їх опломбування тощо.

Планово-госпрозрахункові санкції – це передбачені чинним 
законодавством заходи економічного впливу на господа рю-
ючого суб’єкта в зв’язку з порушенням ним планових норма-
тивів і планових завдань; підвищення тарифу (розміру плати) 
за понадлімітне використання природних ресурсів, електро-
енергії; позбавлення пільг (наприклад, податкових) у зв’язку з 
порушенням умов їх надання; виготовлену з порушенням дер-
жавних стандартів, державних будівельних норм та правил; 
віднесення на прибуток, що залишається у розпорядженні 
господарюючого суб’єкта, не донарахованої амортизації у ви-
падках дострокового списання основних фондів (за винятком 
перед бачених законом випадків вимушеного списання).

До суб’єктів господарювання можуть застосовуватися й 
інші адміністративно-господарські санкції, встановлені ГК та 
іншими законами.

Відповідно до ч. 1 ст. 249 ГКУ, суб’єкт господарювання 
має право оскаржити до суду рішення будь-якого органу 
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державної влади або органу місцевого самоврядування що-
до застосування до нього адміністративно-господарських 
санкцій.

У разі прийняття органом державної влади або органом 
місцевого самоврядування акта, що не відповідає законодав-
ству, і порушує права чи законні інтереси суб’єкта господарю-
вання, останній відповідно до ст. 20 ГКУ, має право звернутися 
до суду із заявою про визнання такого акта недійсним.

Збитки, завдані суб’єкту господарювання у зв’язку з не-
правомірним застосуванням до нього адміністративно-гос-
подарських санкцій, підлягають відшкодуванню в порядку, 
встановленому ГКУ й іншими законами.

Контрольні питання
1. У чому зміст господарсько-правової відповідальності?
2. Які Ви знаєте юридичні підстави господарсько-правової від-

повідальності?
3. Назвіть функції господарсько-правової відповідальності.
4. У чому зміст принципів господарсько-правової відповідаль-

ності?
5. Вкажіть види господарсько-правової відповідальності.
6. У чому полягає відшкодування збитків суб’єкту господарю-

вання, право якого порушено?
7. Визначте строки позовної давності щодо відповідальності за 

господарські правопорушення.
8. З’ясуйте особливості застосування оперативно-господар-

ських санкцій.
9. Визначте поняття «господарське правопорушення».
10. Назвіть види штрафних санкцій у господарсько-правовій 

відповідальності.
11. Конфіскація як вид адмістративно-майнової санкції.
12. У чому полягає зміст оперативно-господарських санкцій.
13. Які Ви знаєте адміністративно-господарські санкції?
14. Визначте склад збитків.
15. У чому зміст відшкодування шкоди?

Ситуаційне завдання. Приватне підприємство (ПП), що спеціа-
лізувалося на посередницькій діяльності у сфері оптової торгів-
лі, укладало господарські договори у спрощеній формі шляхом об-
міну факсами, в яких зазвичай визначалися предмет договору (без 
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належної конкретизації), орієнтовна ціна й такі ж орієнтовні термі-
ни виконання договірних зобов’язань. За одним із таких договорів 
контр агент ПП ТОВ «Ранок», на думку директора ПП, не виконав своє 
зобов’язання щодо поставки плащів, замінивши їх зимовими куртка-
ми тієї ж кількості, що і передбачалося договором, хоча в телефон-
них розмовах директор ПП неодноразово наголошував на першочер-
говість поставки плащів.

Приватне підприємство звернулося до господарського суду з по-
зовом про стягнення з свого контрагента (1) заподіяних збитків у 
сумі вартості непоставлених плащів та (2) штрафних санкцій у роз-
мірі 20% вартості непоставлених пальт, посилаючись на ч. 2 ст. 231 
ГКУ. ТОВ «Ранок» проти позову заперечувало, посилаючись на від-
повідність здійсненої поставки умовам договору щодо його предме-
та, який визначався як «верхній одяг для осінньо-зимового періоду», 
а також на відсутність положень про штрафні санкції в договорі та 
неправомірність застосування позивачем положень ч. 2 ст. 231 ГКУ. 
Крім того, відповідач (ТОВ «Ранок») у своєму відзиві на позовну за-
яву зауважив про невжиття позивачем досудового порядку розгля-
ду спору.

Чи є в цьому випадку підстави для застосування господарсько-
правової відповідальності? Чи правильно застосував позивач нор-
ми матеріального права? За яких умов може застосовуватися поло-
ження ч. 2 ст. 231 ГКУ? Які заходи могли б попередити виникнення 
подібного спору? Вирішіть цю ситуацію з посиланням на відповідні 
нормативно-правові акти.



464

Список використаної літератури

Нормативно-правові акти
1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 
Ст. 141.

2. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України, прийнятий 6 листопада 
2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992 – № 6. – Ст. 56.

4. Земельний кодекс України, прийнятий 25 жовтня 2001 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 97.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 7 груд-
ня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984 – додаток 
до № 51 – Ст. 1122.

6. Кодекс цивільного захисту України, прийнятий 2 жовтня 2012 р. // Голос 
України. – 2012. – 20 листопада.

7. Кримінальний кодекс України, прийнятий 5 квітня 2001 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

8. Митний кодекс України, прийнятий 13 березня 2012 р. // Відомості Вер-
ховної Ради України. – 2012. – № 44–45, № 46–47, № 48. – Ст. 552.

9. Податковий кодекс України, прийнятий 2 грудня 2010 р. // Офіційний віс-
ник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.

10. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2004 р. // Відомості Вер-
ховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

11. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 
1993 р. № 3659-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – 
Ст. 472.

12. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125-XII // 
Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 243.

13. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. 
№ 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30.

14. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом: Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343-XII // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – №31. – Ст. 440.

15. Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації 
щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012–
2014 роки: Закон України від 13 січня 2012 р. № 4336-VI // Відомості 
Верховної Ради України. – 2012. – № 43. – Ст. 551.



465

16. Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ве-
дення бізнесу в Україні: Закон України від 15 грудня 2009 р. № 1759-VI // 
Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – Ст. 76.

17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обме-
ження державного регулювання господарської діяльності: Закон Украї-
ни від 19 жовтня 2010 р. № 2608-VI // Відомості Верховної Ради Украї-
ни. – 2011. – № 11. – Ст. 69.

18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спро-
щення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 12 лютого 
2015 р. № 191-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 21. – 
Ст. 133.

19. Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті, створених за участю державних підприємств: Декрет Кабінету Міні-
стрів України від 31 грудня 1992 р. № 24–92 // Відомості Верховної Ради 
Украї ни. – 1993. – № 11. – Ст. 94.

20. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. 
№ 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

21. Про державне оборонне замовлення: Закон України від 3 березня 1999 р. 
№ 464-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 17. – Ст. 111.

22. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон Украї-
ни від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради 
Украї ни. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

23. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: За-
кон України від 2 грудня 2010 р. № 2735-VI // Відомості Верховної Ради 
України. – 2011. – № 21. – Ст. 144.

24. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 р. 
№ 2404-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 524.

25. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-ІV // 
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

26. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 бе-
резня 1993 р. № 23–93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – 
№ 19. – Ст. 207.

27. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України 
від 6 вересня 2005 р. № 2806-IV // Відомості Верховної Ради України. – 
2005. – № 48. – Ст. 483.

28. Про економічну самостійність Української РСР: Закон Української РСР 
від 3 серпня 1990 р. № 142-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – 
№ 34. – Ст. 499.

29. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 р. 
№ 852-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.

30. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон Украї-
ни від 22 травня 2003 р. №851-IV // Відомості Верховної Ради України. – 
2003. – № 36. – Ст. 275.



466

31. Про заборону грального бізнесу в Україні: Закон України від 15 травня 
2009 р. № 1334-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 38. – 
Ст. 536.

32. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654-XII // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 642.

33. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. № 898-IV // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.

34. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. № 1087-IV // Відо-
мості Верховної Ради України. – 2004. – №5. – Ст. 35.

35. Про кредитні спілки: Закон України: від 20 грудня 2001 р. № 2908-III // 
Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 101.

36. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 
02 березня 2015 р. № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 
2015. – № 23. – Ст. 158.

37. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. 
№ 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

38. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 
1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – 
№ 24. – Ст. 170

39. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. 
№ 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20–21. – 
Ст. 190.

40. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва 
в Україні: Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2157-III // Відомості 
Верховної Ради України. – 2001. – № 7. – Ст. 35.

41. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: По-
станова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офі-
ційний вісник України. – 2014. – № 74. – Ст. 57.

42. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 
10 квітня 1992 р. № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України. – 
1992. – № 30. – Ст. 416.

43. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877-V // Відомос-
ті Верховної Ради України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.

44. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: За-
кон України від 10 липня 1996 р. № 290/96-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 41. – Ст. 188.

45. Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва: За-
кон України від 14 вересня 2000 р. № 1953-III // Відомості Верховної 
Ради України. – 2000. – № 45. – Ст. 375.

46. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України 
від 25 червня 1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 
1991. – № 41. – Ст. 546.



467

47. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658-III // Відомості Вер-
ховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 251.

48. Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом 
«єдиного вікна»: Закон України від 21 жовтня 2010 р. № 2623-VI // Відо-
мості Верховної Ради України. – 2011. – № 11. – Ст. 70.

49. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04 березня 
1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – 
Ст. 348.

50. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватиза-
цію): Закон України від 06 березня 1992 р. № 2171-XII // Відомості Вер-
ховної Ради України. – 1996. – № 24. – Ст. 350.

51. Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органа-
ми та посадовими особами місцевого самоврядування: Закон України 
від 14 грудня 2010 р. № 2784-VI // Відомості Верховної Ради України. – 
2011. – № 24. – Ст. 169.

52. Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII // 
Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 9. – Ст. 89.

53. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємни-
цтва в Україні: Закон України від 22 березня 2012 р. № 4618-VI // Відо-
мості Верховної Ради України. – 2013. – № 3. – Ст. 23.

54. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 р. 
№ 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.

55. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-XII // 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 414.

56. Про стандартизацію: Закон України від 05 червня 2014 р. № 1315-VII // 
Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 31. – Ст. 1058.

57. Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 
15 січня 2015 р. № 124-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – 
№ 14. – Ст. 96.

58. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956-XII // Ві-
домості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

59. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 2 груд-
ня 1997 р. № 671/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – 
№ 13. – Ст. 52.

60. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21 ве-
ресня 2006 р. № 185-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – 
№ 46. – Ст. 456.

61. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. 
№ 973-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 363.

62. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР // 
Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68.

63. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-III // Відомості Верхов-
ної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.



468

64. Про Фонд державного майна України: Закон України від 9 грудня 2011 р. 
№ 4107-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 28. – Ст. 311.

65. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 
2011 р. № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – 
Ст. 385.

66. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. 
№ 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

67. Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою від-
повідальністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 
2011 р. №1182 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 90. – Ст. 17.

68. Інкотермс офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжна-
родної торгової палати від 01 січня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2002. – 
№ 68.

69. Конвенція Організацій Об’єднаних Націй проти корупції: Міжнарод-
ний документ від 31.10.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.

70. Концепція адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 
1999 р. № 1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 168.

71. Методика оцінки майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 
10 грудня 2003 р. № 1891 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – 
Ст. 93.

72. Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»: Постанова Ка-
бінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442 // Офіційний віс-
ник України. – 2004. – № 44. – Ст. 31.

73. Перелік державних підприємств, які перетворюються у казенні: Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. № 987 // Офіцій-
ний вісник України. – 1998. – № 26. – Ст. 44.

74. Перелік органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 
5 серпня 2015 р. № 609 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 68. – 
Ст. 8.

75. Перелік підприємств, які підлягають приватизації відповідно до Зако-
ну України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому 
комплексі» та операції з безоплатної передачі частки державного май-
на (акцій) яких працівникам і прирівняним до них особам звільняються 
від оподаткування: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 
2011 р. № 127 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 14. – Ст. 17.

76. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 
26 квітня 2007 р. № 667 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 32. – 
Ст. 28.

77. Порядок обліку платників податків і зборів: Наказ Міністерства фінан-
сів України від 09 грудня 2011 р. № 1588 // Офіційний вісник України. – 
2012. – № 1. – Ст. 870.



469

78. Порядок погодження умов і порядку проведення санації державних під-
приємств до порушення провадження у справі про банкрутство за раху-
нок небюджетних джерел фінансування: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 січня 2013 р. № 38 // Офіційний вісник України. – 2013. – 
№ 8. – Ст. 24.

79. Порядок утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, 
випуску та розміщення акцій такого товариства: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099 // Урядовий кур’єр. – 
1996.

80. Угода про субсидії компенсаційні заходи СОТ від 15.04.1994 р. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/981_015.

Матеріали судової практики
1. Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України / уклад. Д. При-

тика. – К.: Ін-Юре, 2003. – 304 с.
2. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997–2002 у 3-х кн. / 

відп. ред. П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001–2002.
3. Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду у гос-

подарських справах. – К.: Ін-Юре, 2003. – Вип. 1. – 176 с.
4. Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду у гос-

подарських справах. – К.: Ін-Юре, 2003. – Вип. 2. – 212 с.
5. Постанова Пленуму Верховного суду України № 15 «Про судову практику 

в справах про банкрутство» від 18.12.2009 р. // Вісник Верховного Суду 
України. – 2010. – № 2 (114).

6. Постанова та узагальнення судової практики Верховного Суду України в 
справах господарської юрисдикції: (станом на 7 травня 2012 р.) / упоряд-
ник Ю. І. Руснак. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 234 с.

Збірники нормативних актів
Науково-практичні коментарі

1. Господарське законодавство України: Правове регулювання господар-
ської діяльності: збірник нормативних актів / упорядник М. І. Камлик. – 
К.: Атіка, 2004.

2. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. 
В. М. Коссака. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.

3. Законодавство України про лізинг: збірник офіційних текстів законів ста-
ном на 11 квітня 2012 р. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 144 с.

4. Законодавство і судова практика з питань приватизації: збірник норма-
тивних актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 400 с.



470

5. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товари-
ства» / О. М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.

6. Новели акціонерного законодавства: науково-практичний коментар до 
Закону України «Про акціонерні товариства» / О. І. Виговський. – К.: Юніс-
тіан. – 2009. – 880 с.

7. Коментар судової практики Верховного Суду України у судових справах 
про банкрутство / Б. М. Поляков. – К.: Логос. – 2008. – 488 с.

8. Науково-практичний коментар Закону України «Про дозвільну систе-
му у сфері господарської діяльності»: Законодавство, судова практика / 
К. І. Ананасенко. – К.: Юрінком Інтер. – 2012. – 312 с.

9. Ризики в господарській діяльності: законодавство, судова практика / 
упорядники В. С. Ковалевський, О. С. Захаров, І. С. Примак. – К.: Юрінком 
Інтер, 2011. – 368 с.

10. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: за-
конодавство, судова практика / Держреєстрслужба України; упоряд. 
В. С. Ковальський, В. С. Писак; за заг. ред. Л. В. Єфименка. – К.: Юрінкомін-
тер; 2011. – 352 с.

11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. – 3-тє 
вид., переробл. і допов. / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина та 
ін.; за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 
2012. – 776 с.

Спеціальна література
1. Актуальні проблеми господарського права: навч. посібник / за ред. 

В. С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 528 с.
2. Акціонерне право: навч. посібник / О. М. Вінник, В. С. Щербина / за ред. 

проф. B. C. Щербини. – К.: Атіка, 2000. – 554 с.
3. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН Укра-

їни Ю. С. Шемчушенка. – К.: Юридична думка, 2007. – 992 с.
4. Вдосконалення господарсько-правового регулювання інституту комер-

ційного посередництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.04 / А. М. Панченко; Межрегіональна академія 
управління персоналом. – Київ: Б. в., 2011. – 18 с.

5. Господарське договірне право України (Теоретичний аспект): моногра-
фія / О. А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

6. Господарське законодавство: навч. посібник / за ред. В. Л. Ортинського. – 
К.: Знання, 2008. – 359 с.

7. Господарське право України. Загальна частина: навч. посібник / Г. В. Смо-
лин. – Львів: Ліга-Прес. – 2008. – 372 с.

8. Господарське право: навч. посібник / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 
2003. – 480 с.



471

9. Господарське право: навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін та доп. – 
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

10. Господарське право: курс лекцій / О. М. Вінник. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.
11. Господарське право: підручник / В. С. Щербина. – 3-тє вид., перероб. і до-

пов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.
12. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 2-ге вид., перероб. і до-

пов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 592 с.
13. Господарський договір та способи його укладання: навч. посібник / 

О. А. Беляневич. – К.: Наукова думка, 2002. – 279 с.
14. Гражданський кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с франц. В. За-

хватаев; предисловие: А. Довгрет, В. Захватаев. – К.: Истина, 2006. – 
1008 с.

15. Інститут неспроможності: світовий досвід і особливості становлення в 
Україні: монографія / В. В. Джунь. – К.: Юридична практика, 2006. – 384 с.

16. Європейське право (право Європейського Союзу): навч. посіб. для під-
гот. до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К.: ЦУЛ, 2016. – 158 с.

17. Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і місце-
вих органів місцевого самоврядування у сфері господарювання / НАН 
України, Ін-т економіко-правових досліджень; упорядник О. О. Ашурков 
та ін.; за заг. ред. В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 320 с.

18. Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посібник / В. В. Луць. – 
2-ге вид. переробл. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

19. Організаційно-господарські відносини: монографія / О. П. Віхров. – К.: 
Слово, 2008. – 512 с.

20. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: навч. 
посібник / В. В. Рєзнікова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 280 с.

21. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. посібник / 
Л. В. Хомко, Х. Ю. Кульгавець. – Львів: ЛьвДУВС. – 2016. – 424 с.

22. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повнова-
жень: монографія / І. М. Кравець. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 240 с.

23. Правові основи підприємницької діяльності: навч. посібник / Ю. М. Круп-
ка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.

24. Проблеми господарського права і методика його викладання: зб. наук.
праць // НАН України; Інститут економіко-правових досліджень; ред-
кол.: В. К. Мамутов (відп. ред.) та ін. – Донецьк: ТОВ «Юго – Восток, ЛТД», 
2006. – С. – 408–410.

25. Суб’єкти господарського права: монографія / В. С. Щербина. – К.: Юрін-
ком Інтер, 2008. – 264 с.

26. Хозяйственное право: учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Ха-
хулина и др.; под ред. В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 970 с.

27. Андрущенко І. Г. Заходи щодо запобігання недружньому поглинанню 
та злиттю підприємств у державі / І. Г. Андрущенко // Південноукраїн-
ський правничий часопис. – 2009. – № 4. – С. 97–100.



472

28. Беляневич О. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господар-
ських договірних відносин // Право України. – 2010. – № 12. – С. 64–71.

29. Беляневич О. А. Теоретичні проблеми господарського договірного пра-
ва: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.04 «Господарське право; господарсько-
процесуальне право» / О. А. Беляневич. – К., 2006. – 506 с.

30. Бєліков О. А. Рейдерство в Україні – реалії сьогодення / О. А. Бєліков // 
Юридичний журнал. – 2007. – № 4 (85). – С. 105–109.

31. Бобкова А. Г. Правовое обеспечение реакреационной деятельности: мо-
нография / А. Г. Бобкова. – Донецк: Юго-Восток, 2000. – 308 с.

32. Великий енциклопедичний юридичний словник / за редакцією акад. 
НАН України Ю. С. Шемчушенка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична 
думка», 2007. – 992 с.

33. Вінник О. Державно-приватне партнерство з використанням угод акціо-
нерів // Право України. – 2010. – № 12. – С. 47–56.

34. Віхров О. Організаційно-господарські відносини як предмет правового 
регулювання // Право України. – 2010. – № 12. – С. 57–63.

35. Віхров О. Суб’єкти господарсько-організаційних зобов’язань як учасни-
ки відносин у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і 
право. – 2006. – № 12. – С. 120–124.

36. Гарагонич О. В. Господарська правосуб’єктність акціонерних това-
риств: правова сутність та структура / О. В. Гарагонич // Порівняльно-
аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 130–135.

37. Гарагонич О. В. Теоретичні питання державного регулювання господар-
ської діяльності / О. В. Гарагонич [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurnpo/2010_1/141-147.
pdf. – С. 145.

38. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): моногра-
фія / О. А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 c.

39. Господарське право: навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін. та 
доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 
387 с.

40. Господарське право України: навч. посібник / за заг. ред. проф. 
Н. О. Саніах метової. – Х.: Одіссей, 2005. – 608 с.

41. Господарське право: підручник / В. С. Щербина. – 5-те вид., переробл. 
і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 597 с.

42. Грудницька С. М. Сутність і поняття правосуб’єктності: господарсько-
правове визначення / С. М. Грудницька // Становлення сучасної юри-
дичної науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Терно-
піль, 29 квітня 2008 р.). – Тернопіль, 2008. – С. 67–68.

43. Деревянко Б. В. Важливість функціонування усталеної оптимальної сис-
теми господарських судів в Україні / Б. В. Деревянко // 10 років засто-
сування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспекти-
ви вдосконалення кодифікації: зб. доповідей наук-практ. конф. (м. Київ, 
14 листопада 2014 р.); голова ред. кол. О. П. Подцерковний. – Одеса: Юри-
дична література, 2014. – С. 345–349.



473

44. Деревянко Б. В. Забезпечення прав власників майна приватних ВНЗ при 
їх реорганізації / Б. В. Деревянко // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 286–
291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/FP/2010-4/10dbvpir.pdf.

45. Деревянко Б. В. Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави 
на діяльність навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Форум права. – 
2011. – № 4. – С. 167–178 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11dbvdnz.pdf.

46. Деревянко Б. В. Послуги у сфері освіти: правове регулювання: моногра-
фія / Б. В. Деревянко; МВС України, Донецький юридичний інститут. – 
Донецьк: Видавничий дім «Кальміус», 2013. – 387 с.

47. Деревянко Б. В. Правове регулювання господарської діяльності навчаль-
них закладів: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04 / Б. В. Деревянко. – До-
нецьк, 2014. – 504 с.

48. Державне регулювання господарської діяльності: курс лекцій / Г. В. Смо-
лин. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 
2012. – 528 с.

49. Джунь В. В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодав-
ства України про банкрутство: автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-
процесуальне право» / В. В. Джунь. – К., 2009. – 30 с.

50. Добровольська В. В. Місце і роль держави в регулюванні підприємниць-
кої діяльності / В. В. Добровольська // Університетські наукові запис-
ки. – 2005. – № 1–2 (13–14). – С. 157.

51. Знаменський Г. Л. Економічна політика і законодавство / Г. Л. Знамен-
ський // Право України. – 2008. – № 7. – С. 40.

52. Знаменський Г. Л. Економіка, політика і законодавство / Г. Л. Знамен-
ський // Право України. – 2008. – № 7. – С 39–43.

53. Знаменський Г. Л. Наукоємність сучасного господарського права / 
Г. Л. Знаменський // Право України. – 2010. – № 12. – С. 19–25.

54. Костей В. І. Господарське право: сучасність і перспективи / В. І. Костей // 
Право Украї ни. – 2008. – № 10. – С. 161–163.

55. Мамутов В. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ 
та ХХІ століть / В. Мамутов // Право України. – 2010. – № 12. – С. 4–12.

56. Мамутов В. К. О соотношении понятий компетенции и правосубъект-
ности государственных хозяйственных органов / В. К. Мамутов. – Изв. 
вузов. Правоведение. – 1965. – № 4. – С. 56–63.

57. Мілімко Л. В. Господарсько-правова відповідальність: ознаки, процеду-
ра застосування / Л. В. Мілімко // Юридичний вісник. – К. – 2016. – № 1 
(38). – С. 145–149.

58. Мілаш В. Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми 
теорії та практики / В. Мілаш // Право України. – 2010. – № 12. – С. 258–
264.



474

59. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / 
Г. Л. Зна менський, Д. Х. Липницький, В. В. Хахулін та ін.; за заг. ред. 
В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

60. Пацурківський Ю. П. Правий режим майна суб’єктів підприємницької 
діяль ності: монографія / Ю. П. Пацурківський. – Чернівці: Рута, 2001. – 
248 с.

61. Подцерковний О. Про необхідність підвищення уваги до методології 
тлумачення господарського законодавства / О. Подцерковний // Право 
України. – 2010. – № 12. – С. – 265–274.

62. Подцерковний О. Про перевірку висновків науки господарського права 
тенденціями розвитку господарського законодавства / О. Подцерков-
ний // Право Украї ни. – 2010. – № 12. – С. 39–46.

63. Радзивілюк В. Щодо цілей інституту запобігання банкрутству (неспро-
можності) // Право України. – 2010. – № 12. – С. 88.

64. Резнікова В. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської 
діяль ності в Україні // Право України. – 2005. – № 2. – С. 48–51.

65. Рєзнікова В. В. Правове регулювання спільної господарської діяльності 
в Україні: навч. посібник / В. В. Рєзнікова. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – 280 с.

66. Селіванов В. Вітчизняна державно-регуляторна політика: наукове і 
юридичне забезпечення / В. Селіванов // Право України. – 2005. – № 9. – 
С. 10–13.

67. Суб’єкти господарського права: монографія / В. С. Щербина. – К.: Юрін-
ком Інтер, 2008. – 264 с.

68. Труш І. Органи державної влади, що забезпечують підтримку малого 
підприємства / І. Труш // Право України. – 2004. – № 3. – С. 42–44.

69. Труш І. Регуляторна політика, як важливий елемент державного конт-
ролю за додержанням законодавства щодо суб’єктів малого підприєм-
ства / І. Труш // Право України. – 2004. – №10. – С 53–55.

70. Туркот О. А. Забезпечення державою захисту акціонерних товариств 
від посягань на їх майно та органи управління / О. А. Туркот // «Рефор-
мування національного та міжнародного права: перспективи та пріо-
ритети»: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–24 січня 
2015 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 46–
48.

71. Туркот О. А. Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх 
майно та органи управління: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. А. Тур-
кот. – Кривий Ріг, 2015. – 240 с.

72. Туркот О. А. Способи захисту майна та органів управління акціонерних 
товариств від посягань / О. А. Туркот // Проблеми правознавства та 
право охоронної діяльності. – 2013. – № 4 (55). – С. 54–59.

73. Туркот О. А. Щодо визначення поняття протиправного встановлення 
контролю над акціонерним товариством («рейдерства») / О. А. Туркот // 
Форум права. – 2012. – № 1. – С. 1008–1014 [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12.pdf.



475

74. Туркот О. А. Щодо змін у відповідальності за протиправне заволодіння 
майном підприємства, установи, організації / О. А. Туркот // Актуальні 
проблеми адміністративного та кримінального права і процесу: мате-
ріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 
(м. Донецьк, 15 березня 2014 р.). – Донецьк: ООО «Цифровая типогра-
фия», 2014. – С. 322–323.

75. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в 
адміністративному судочинстві: науково-методичний посібник для суд-
дів / Т. І. Фулей. – К. – 2015. – 728 с. [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://coollib.net/b/326688/read.

76. Хозяйственное право: учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Ха-
хулина и др. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 912 с.

77. Хомко Л. В. Легітимація суб’єктів підприємницької діяльності: сутність 
та законодавче забезпечення / Л. В. Хомко // Науковий вісник Львів-
ського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 
2016. – № 1. – С. 142–151.

78. Щербина В. Деякі проблеми удосконалення господарського і господар-
ського процесуального законодавства / В. Щербина // Право України. – 
2010. – № 12. – С. 13–18.

79. Щербина В. С. Поняття та види засобів державного регулювання госпо-
дарської діяльності / В. С. Щербина // Вісник Київського університету 
ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 94. – С. 11.

80. Юридический справочник предпринимателя. – Изд. седьмое, перераб. 
и доп. / Н. О. Саниахметова. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 992 с.

81. Turkot O. Pojęcie kompetencji spółek akcyjnych w zakresie obrony przed 
zamachami na ich majątek i organy zarządzania / O. Turkot // Nauka i Studia. 
(Seria prawo). – 2012. – № 21 (66). – S. 16–23.



476

Рекомендації щодо використання Інтернету 
під час вивчення навчальної дисципліни 

«Господарське право України»

Офіційні інформаційні сайти

1. http://www.rada.gov.ua
 Офіційний сайт Верховної Ради України. На сайті містяться Конституція 

України, законодавство, законопроекти. Тут можна отримати інформацію 
про пленарні засідання, депутатський корпус. Є посилання на сайти пар-
ламентів закордонних країн, сторінка депутатських фракцій та груп, між-
народні парламентські інститути.

2. http://www.president.gov.ua
 Офіційний сайт Президента України. На сайті містяться укази та розпоря-

дження Президента України.
3. http://www.kmu.gov.ua
 Офіційний сайт Кабінету Міністрів України пропонує офіційну інформа-

цію Уряду України (постанови, розпорядження, статистику тощо).
4. http://www.me.gov.ua 
 Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5. http://www.minfin.gov.ua
 Офіційний сайт Міністерства фінансів України разом з офіційною інфор-

мацією пропонує бюджет України, дослідження та огляди, публікації, за-
кони, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів, скорочений зміст 
журналу «Фінанси України».

6. http://www.bank.gov.ua
 Офіційний сайт Національного банку України. На сайті можна знайти ін-

формацію про банківську систему, основні заходи грошово-кредитної по-
літики з 1999 року, основні макроекономічні показники економічного та 
соціального стану України, статистичну інформацію (баланс НБУ, обся-
ги грошової маси, відсоткові ставки рефінансування комерційних банків, 
монетарні показники України, тенденції), інформацію про Платіжний ба-
ланс України з коментарями та аналізом, інформацію про фінансові рин-
ки, законодавство України, іншу офіційну інформацію.

7. http://www.sta.gov.ua
 Сайт Державної фіскальної служби України. Серед інших матеріалів на 

сайті публікується інформація про податкове законодавство, систему 
оподаткування в Україні, подано бізнес-інформацію, зокрема інфор мацію 
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за індексами інфляції, розмір мінімальної заробітної плати та облікові 
ставки НБУ тощо, наведені посилання на сайти органів законодавчої, ви-
конавчої та судової влади, податкових відомств країн-учасниць СНД та ін-
ших держав.

Додаткові офіційні інформаційні сайти

1. Верховний Суд України (http://www.scourt.gov.ua).
2. Вищий господарський суд України (http://www.arbitr.gov.ua).
3. Міністерство оборони України (http://www.mil.gov.ua).
4. Міністерство освіти і науки України (http://www.mon.gov.ua).
5. Державний комітет архівів України (http://www.scarch.kiev.ua).
6. Служба безпеки України (http://www.ssu.gov.ua).
7. Управління державної охорони України (http://www.dso.kiev.ua).
8. Вища рада правосуддя (http://www.vru.gov.ua).
9. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(http:// http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/index).
10. Інформаційний центр Міністерства юстиції України (http://www.

informjust.kiev.ua).
11. Бібліотека Верховної Ради України (http://lib.rada.gov.ua).
12. Державна науково-технічна бібліотека України (http://gntb.gov.ua/ua/).
13. Наукова бібліотека Національно університету «Києво-Могилянська ака-

демія» (http://www.library.ukma.edu.ua/). 
14. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (http://www.nbuv.

gov.ua).
15. Українська асоціація прокурорів (http://www.uap.org.ua).
16. Єдиний державний реєстр судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.

ua)
17. Європейський суд з прав людини (http://www.echr.coe.int/Pages/home.

aspx?p=home)
18. Торгово-промислова палата України (http://www.ucci.org.ua/ru/about.

shtml)
19. База законодавства ЄС – EUR-Lex (http:// europa.eu.int/eur-lex/)

Журнали

1. Підприємництво, господарство і право (http://pgp-journal.kiev.ua/)
2. Право України (https://pravoua.com.ua/ua/)
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Українські сайти новин

1. http://www.ukr.net.
2. http://www.korrespondent.net
3. http://www.podrobnosti.com.ua

Пошукові сайти і каталоги

 українські: 1. http://www.google.com.ua
2. http://www.meta-ukraine.com
3. http://www.gala.net
 англомовні: 1. http://www.yahoo.com 2. http://www.altavista.com

Інформаційно-аналітичні сайти

1. http://www.nau.kiev.ua 
 Правова система НАУ для роботи спеціалістів різних підрозділів під-

приємства. В ній міститься повна законодавча база.
2. http://www.kontrakty.com.ua
 Український діловий щотижневик «Галицькі контракти» подає ділові но-

вини, статті та матеріали з фінансових питань, економічної теорії і прак-
тики господарської діяльності тощо.

Інформаційні джерела правової інформації 
на електронних носіях та в Інтернеті

1. Електронні бази законодавства України: Інфодиск: «Законодавство 
України» (нормативно-правова база українською мовою – понад 80 000 
документів); ЛИГА: ЗАКОН; Нормативні акти України (НАУ); Парус-
Консультант; Юрист + Закон.

2. Верховна Рада України (http:// www.rada.gov.ua; http://zakon1.rada.gov.
ua/cgi-bin/laws/main.cgi)

3. Президент України (http:// www.president.gov.ua)
4. Кабінет Міністрів України (http:// www.kmu.gov.ua)
5. Конституційний суд України (http:// www.ccu.gov.ua)
6. Вищий адміністративний суд України (http:// www.vasu.gov.ua)
7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (http:// www.

ombudsman.kiev.ua)
8. Міністерство освіти і науки України (http:// www.mon.gov.ua)
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9. Міністерство праці та соціальної політики України (http:// www.mlsp.
gov.ua)

10. МОП (http:// www.ilo.org.)
11. Рада Європи (http:// www.coe.int)
12. Права людини (http:// www.humanrights.coe.int)
13. Український портал практики Європейського суду з прав людини 

(http:// www.eurocourt.org.ua)
14. Європейська соціальна хартія (http:// www.chartesociale.coe.int)
15. Європейський Союз (http:// europa.eu.int/index-en.htm)
16. База законодавства ЄС – EUR-Lex (http:// europa.eu.int/eur-lex/)
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